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Redactioneel
Prime M in is te r: "The p u b lic  w a n ts  th is ."
Sir H um phries: "The pu b lic  is ign oran t and  m isg u id ed ."
Prime M in is te r: "The p u b lic  v o te d fo r  me!"
Sir H um phries: "You see?"

uit: Yes, P rim e M in is te r

Met bovenstaande dialoog toonden de scenaristen van de Britse komische serie Y es P rim e  
M in ister weinig vertrouwen in de verhouding kiezer-gekozene. De verkiezingscampagne 
in 1994 was evenmin een moment waarop de kiezer inzicht kreeg in de politiek, gezien de 
concentratie in de berichtgeving op opiniepeilingen, relletjes en poppetjes in plaats van 
ideeën.
Anno 1998 spelen buiten deze ook andere problemen. Tijdens een recente studiedag van 
het Christen Democratisch Jongeren Appèl (CDJA) bleek na bestudering van de verkie
zingsprogramma's dat ze een laag onderscheidend vermogen hadden. Het was moeilijk 
de verschillen tussen VVD en D66 enerzijds en tussen CDA en PvdA anderzijds te vinden. 
Het ene programma was uitgebreider en doordachter dan het andere, maar over het 
geheel genomen moest men lang zoeken eer er een duidelijk afwijkende mening gevon
den kon worden.
Vragen die in deze LEF over verk iezin gen  aan de orde komen, zijn:
- De aandacht is verschoven van de ideeën van partijen naar de uitstraling van personen. 
Het draait steeds meer om poppetjes dan om ideeën, omdat de verschillen tussen politieke 
partijen kleiner worden. Is het een goede ontwikkeling dat personen eerder dan ideeën 
kiezers aan partijen binden?
- Politieke partijen gaan hun campagne en promotie steeds professioneler aanpakken. 
Steeds meer middelen worden geïnvesteerd in promotie. Bestaat er het risico dat de vorm 
de inhoud gaat overheersen?
- Zijn jongeren nog wel betrokken bij de politiek?
Niet alleen de tweede-kamerverkiezingen passeren de revue. In deze LEF is ook aandacht 
voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Zo zijn twee Tilburgse fractievoorzitters, 
de heren Stok (VVD) en Dieteren (D66) geïnterviewd. Minister Els Borst verzorgt het 
openingsartikel van deze uitgave.

Marten Gerssen, oud-voorzitter van de JOVD-commissie Filosofie, bespreekt the
ma's die in de verkiezingscampagnes meer aandacht verdienen. Robert van Wijk geeft met 
zijn artikel een inzicht in de totstandkoming van het VVD-verkiezingsprogramma en de 
visie van Klaas Groenveld (voorzitter Teldersstichting) hierop. In een artikel van de 
redactie wordt ingegaan op de verschillen tussen de Amerikaanse, Belgische en 
Nederlandse campagnes door betrokken personen uit de politiek. In het artikel over 
jongeren en politiek wordt een empirische kijk gegund op de visies die jongeren hebben 
t.a.v. politiek en politieke onderwerpen. Ter afsluiting wordt het sociaal-liberale boek 
Armoede en w erkloosheid: de op lossin g  die w erk t besproken.
Cedric P. Stalpers,
hoofdredacteur Liberté E galité F ratern ité
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De burger bij het bestuur
Interview met minister Els Borst
Waarom heeft u voor D66 gekozen?
De oorsprong voor mijn inspiratie om lid te worden 
van D66 ligt bij de kreet 'de burger bij het bestuur'.
Dat stond ook op de eerste verkiezingspamfletten die 
ik als jong lid nog heb opgeplakt. Het is nog steeds 
heel essentieel dat burgers actief betrokken worden 
bij beslissingen die hen direct raken.

Hoe speelt het thema democratisering nu een rol 
binnen D66?
Democratisering is nog steeds ongelooflijk belangrijk 
voor D66. Wij willen de democratie op een aantal 
onderdelen wezenlijk vernieuwen. In de eerste plaats 
door het referendum. Mensen moeten de politiek ook 
tussentijds kunnen corrigeren als er echt belangrijke 
zaken in het geding zijn. Gelukkig heeft het referen
dum de eerste ronde door beide Kamers glansrijk 
doorstaan. Andere belangrijke punten zijn voor ons 
natuurlijk de gekozen burgemeester en minister-pre- 
sident en de verandering van het kiesstelsel zodanig 
dat kiezers een meer directe binding hebben met hun 
vertegenwoordigers in het parlement.
Ons ideaal van democratisering beperkt zich overigens niet tot de relatie tussen burger en 
overheid. Ook de maatschappelijke instituties die het leven van de burger bepalen 
moeten democratisch zijn. Denk bijvoorbeeld aan inspraak van burgers bij electrici- 
teitsproducenten, spoorwegen en ziekenhuizen en aan de participatie van ouders in 
schoolbesturen, ook van bijzondere scholen.

Hoe kijkt u terug op de rol die D66 de afgelopen vier jaar in de regering heeft 
gehad?
Ik - en ik denk velen met mij - heb vier jaar paars ervaren als een verademing. Het 
kabinet was anders dan alle CDA-voorgangers. Open en enthousiast, pragmatisch, meer 
geïnteresseerd in de echte problemen in onze samenleving dan in deelbelangen, vol met 
goede ideeën én bereid om constructief samen te werken. Precies zoals D66 het wilde. 
Het kabinet heeft het primaat van de politiek hersteld en de macht van de belangen
groepen ingeperkt.
D66 heeft op twee manieren een cruciale rol in het kabinet gespeeld. In de eerste plaats 
als bindmiddel voor de tegenpolen PvdA en VVD en in de tweede plaats als motor van 
verandering en vernieuwing. Veel vernieuwingen van dit kabinet zijn D66-vernieuwingen. 
Denk bijvoorbeeld maar aan het referendum, de verruiming van de winkeltijden, de 
verlaging bij wet van de geneesmiddelenprijzen en het grote stedenbeleid.

Heeft D66 tussen de PvdA en de VVD wel een duidelijk profiel?
Natuurlijk is het soms moeilijk om je als partij die paars als het ware in z'n bloed heeft 
zitten, te profileren in een paars kabinet. De afgelopen 4 jaar hebben wij als D66 alles 
geïnvesteerd in Paars. Niet alleen omdat wij dit kabinet vol overtuiging wilden, maar ook 
omdat wij Nederland wilden veranderen. Achteraf gezien kun je misschien zeggen dat dit 
ten koste is gegaan van onszelf. De les die wij hieruit trekken, is dat we weer voluit
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moeten laten zien wie wij zijn: een partij die staat voor democratisering, duurzaamheid, 
individuele vrijheid en solidariteit.

Neemt dit kabinet jongeren nog wel serieus, gezien het standpunt dat zij heeft over 
roken door jongeren?
Over het roken en drinken kan ik kort zijn. De regering wil het roken en overmatig drinken 
van jongeren, maar óók van ouderen, ontmoedigen omdat het zo ongezond is. Zoals het 
er nu naar uitziet betekent dat geen verbod, maar wel maatregelen die het roken en 
drinken minder aanlokkelijk maken. Dat is geen kwestie van mensen niet serieus nemen, 
maar van een goed volksgezondheidbeleid.
Overigens merk ik op dat als er één partij is die jongeren serieus neemt, wij dat wel zijn. 
Dat zie je ook in allerlei polls die op Internet worden gehouden. Onder de - doorgaans 
jonge - internetgebruikers hebben wij een hele grote aanhang. D66 wil een aantal heel 
concrete dingen voor jongeren. We willen veel meer geld in het onderwijs gaan steken, 
we willen de studiefinanciering verbeteren, we willen dat gemeenten meer voor de jeugd 
doen en we willen dat jongeren vanaf 16 jaar kiesrecht krijgen. Vooral dat laatste lijkt me 
voor de betrokkenheid van jongeren van groot belang.

Is de tendens van vervanging van de ideologie door het gezicht van de partij een 
wenselijke ontwikkeling?
Op zich ben ik blij met de teloorgang van de grote ideologieën. De oude, overzichtelijke 
wereldbeelden voldoen niet meer als sleutel voor ons politiek handelen. Daarvoor is de 
maatschappij te ingewikkeld geworden. Mensen lopen ook niet meer achter collectieve 
wereldbeelden aan, iedereen heeft tegenwoordig zijn eigen wereldbeeld. Dat de rol van 
het persoonlijke in de politiek hierdoor is toegenomen vind ik op zich niet zo'n probleem. 
Als je zoals wij een sterkere band wilt tussen kiezer en gekozene, dan betekent dat dat je 
wilt dat een politicus niet alleen als functionaris, maar ook als mens beoordeeld wordt. 
Wat me wel vaak stoort is de overdreven aandacht in sommige media voor uiterlijkheden, 
vooral als het om vrouwelijke politici gaat. Dat heeft niets meer met de mens achter de 
politicus te maken en ook niets meer met serieuze journalistiek.

Bent u van mening dat diepgaande discussie via de moderne media gewenst of 
mogelijk is? Massamedia hebben de functie van politieke partijen m.b.t. de 
informatievoorziening, het voeren van het debat en de meningsvorming gedeeltelijk 
overgenomen. Er is sprake van effectieve communicatie. Echter door televisie 
ontaarden debatten al snel in de uitwisseling van soundbites (ais bijvoorbeeld 
veiligheid op straat door meer blauw). Dit leidt tot versimpeling; de complexiteit van 
een discussie wordt door middel van soundbites niet tot uitdrukking gebracht. Hoe 
wilt u hiermee omgaan? Is er een manier om de versimpeling te omzeilen?
Ik ben geen cultuurpessimist. Ik geloof niet dat het politiek debat tegenwoordig in zoveel 
simpelere bewoordingen wordt gevoerd als vroeger. En ik geloof al helemaal niet dat 
mensen tegenwoordig minder geïnformeerd zijn over politiek dan vroeger. In vergelijking 
met bijvoorbeeld twintig jaar geleden is het aantal kanalen waarlangs mensen informatie 
krijgen enorm toegenomen. Denk aan de veelheid aan radio- en televisiezenders, ook 
lokaal en regionaal, aan de vele tijdschriften die er zijn en aan zo'n fenomeen als Internet. 
Natuurlijk lenen de kranten zich wat meer voor diepgaande discussie dan de televisie, 
maar ik denk dat het met de 'veramerikanisering' nog wel meevalt. Ik zit bijvoorbeeld heel 
vaak in radiouitzendingen waarin mensen een uur lang kunnen opbellen en vragen 
stellen. Dan kom je echt wel verder dan de 'soundbites'. Wat ik op televisie wel mis is een 
echt goede talkshow over politiek op een beetje gunstig tijdstip. Zoals Haagse Kringen 
vroeger met Joop van Tijn. In die leemte zou de publieke zender nog wel eens mogen 
voorzien.
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Mocht D66 in de regering komen waarvoor gaat de partij zich dan de komende jaren
inzetten (naast democratisering)?
Ik noem kort een aantal punten: meer geld en minder regels voor het onderwijs; forse 
investeringen in zonne- en windenergie, energiebesparing, bodemsanering en natuuraan- 
plant; meer aandacht voor dierenwelzijn in de veeteelt en pluimveehouderij; 40.000 
nieuwe banen in de zorg erbij om de patiënt meer aandacht te geven en de wachtlijsten 
weg te werken; een rechtvaardig ziekenfonds waar mensen met een groot vermogen niet 
in zitten, maar kleine zelfstandigen en studenten wel; een betere euthanasiewetgeving; 
meer mogelijkheden om zorg en werk te combineren; meer kinderopvang; meer toezicht 
en politie op straat wanneer het echt nodig is, dus ook 's avonds en 's nachts en tenslot
te; computers op scholen, bibliotheken en openbare gebouwen om ervoor te zorgen dat 
de samenleving niet verdeeld raakt in mensen die wel en mensen die geen toegang 
hebben tot de elektronische snelweg.

E v a  W ild e r s  is  r e d a c tr ic e  v a n  L ib e r té  E g a lité  F r a te rn ité .

Het liberalisme in de 21e eeuw
H istorie

Het liberalisme is een zeer moderne stroming, in die zin, dat het uitgaat van de 
mens als een individueel, verantwoordelijk, en individueel verantwoordelijk 
wezen in de maatschappij, waarin zijn of haar persoonlijke levenssfeer altijd op de 
eerste plaats komt. De overheid, en ook de gemeenschap, vervult daarin slechts 
een faciliterende taak. Deze vrijheid gaat gepaard met een even grote verantwoor
delijkheid, omdat het oude principe "noblesse oblige" ook van toepassing blijft op 
de moderne mens. Zo heeft de mens zich bevrijd "aus seinen selbstverschuldeten 
Dunkelheit"1
Deze schets van het liberalisme geeft direct het verschil aan met het socialisme, en zelfs de 
sociaal-democratie. Hierin is de gemeenschap belangrijker, evenals in het christen
democratische denken. Derhalve is de sociaal-democratische beweging te zien als een 
kerks ressentiment van liberalen die de individualiteit niet aandurfden. Bekeken vanuit de 
geschiedenis van het liberalisme, is de splitsing tussen liberalen en sociaal-democraten in 
de 19e eeuw een splitsing tussen respectievelijk de modernen en conservatieven. Dit is 
ook terug te vinden bij Jan-Cees Wiebenga1 2, die gelooft dat PvdA en CDA conservatief 
zijn, waar de liberalen progressief zouden moeten zijn.
Dit stuk geschiedenis is nodig om lijnen uit te kunnen zetten naar de toekomst. De 
moderne mens bevrijdt zich van zijn groepsgebondenheid, of beter: van zijn zuil. De mens 
is een sociaal wezen, maar een zuil is een enkele groep, die zich manifesteert in allerlei

1 Kant, Was ist Aufklarung?

2 Lezing bij het 45-jarig bestaan van de JOVD, Scheveningen, 1994
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groepen onder dezelfde paraplu. De moderne mens zal zijn eigen groepen kiezen, waarbij 
de enige noodzakelijke overeenkomst is, dat het betreffende individu zich met al die 
groepen verwant voelt. Het is bijvoorbeeld een feit dat een conservatief politicus als Frits 
Bolkestein vooral publiceert in De Volkskrant, die als uitermate links te boek staat. Het is 
geen schande meer om als "hoogopgeleide" te kijken naar soaps. En om een laatste 
voorbeeld te geven: je mag een Calvin Klein T-shirt dragen op een HEMA spijkerbroek.
De enige politieke stroming die werkelijk ontzuild is, is de liberale. Daarom hebben de 
liberalen sinds de Tweede Wereldoorlog een structurele groei doorgemaakt, die gelijke 
tred hield met de ontzuiling. De "kerkelijke" PvdA en CDA hebben die ontwikkeling niet 
kunnen tegenhouden, en hebben met aansprekende personen als Kok en Lubbers dit 
effect een tijd kunnen verdoezelen. Op het moment dat die wegvallen, zal het voor PvdA 
en CDA veel moeilijker zijn om terug te vallen op een maatschappelijke stroming dan 
voor de liberalen. De liberalen zijn daarom meer dan wie ook toegerust op de toekomstige 
maatschappij.
Kansen
De kansen voor de liberalen zijn groot. De opgeleide mens van vandaag kan èn wil voor 
zichzelf zorgen. Daarom kan de overheid terugtreden, zich concentreren op haar kernta
ken en haar burgers maximale ontplooiing bieden. Nu dient zich alleen de vraag hoe dat 
geïmplementeerd moet worden, en op welke terreinen dit tot grote debatten zal leiden.
De eerste vraag zal die zijn van een goede medische zorg. Een bevolking die steeds ouder 
wordt, zal steeds meer beslag leggen op medische voorzieningen. Het is weinig visionair 
om daarin te gaan bezuinigen. Ten eerste zal de vraag alleen maar stijgen. Ten tweede 
zullen de (frequente) gebruikers een steeds grotere kiezersgroep gaan uitmaken, waard
oor het ook electoraal bijzonder onverstandig is. De experimenten van ouderenpartijen in 
1994 zijn daarvan een pijnlijk voorbeeld. Ten derde zijn patiënten bijzonder gesteld op 
persoonlijke aandacht. Het is daarom veel beter een politiek te voeren, waarin efficiëntie- 
verbetering beloond wordt. Partijen in het "medisch maatschappelijk middenveld" 
moeten de vrijheid krijgen om kostenbesparende, menselijkheidverhogende experimenten 
uit te voeren (concrete voorbeelden zijn: een mobiele röntgenbus en eigen budgetten voor 
thuiszorg), en worden beloond voor goede resultaten.
Een tweede belangrijke vraag is de regeling van werkgelegenheid. Er is een grote groep 
bedrijven voor wie de Europese markt al één geheel is. Er is echter nauwelijks sprake van 
een overheid die op die schaal tegenspel kan bieden aan deze actoren3. Een pijnlijk 
voorbeeld daarvan was de affaire van het Franse bedrijf Renault met de vestiging in het 
Belgische Vilvoorde. De Belgische overheid kon er niets aan doen, want de beslissing 
werd in Frankrijk genomen. Het was ook geen zaak van de Franse overheid, want de 
situatie deed zich voor in België. Voor dit soort dilemma's is een sterke overheid nodig op 
Europees niveau, die daarvoor de nodige randvoorwaarden kan scheppen4. Als dat niet

3 Een uitzondering, en voorbeeld van hoe het wèl moet, is de Europees commis
saris voor mededingingsbeleid, Karei Van Miert

4 Het geval wil, dat Renault op dat ogenblik met subsidie van de Spaanse 
overheid een fabriek in Spanje wilde neerzetten. Het was een éénzijdige daad van 
solidariteit, dat de Spaanse regering deze subsidie introk en de fabriek niet 
gebouwd werd. Daar verdient de Spaanse regering alle lof voor.
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gebeurt, onstaat er een economisch klimaat dat zich alleen laat vergelijken met de Twentse 
textielindustrie van rond 1870, met alle symptomen (uitbuiting, armoede) en gevolgen 
(stakingen, opkomen van militante vakbonden) van dien. De Europese sterke overheid zal 
er komen. Het is alleen de vraag of deze vanzelf ontstaat of dat er Europees gecoördineer
de vakbondsactie voor nodig is.
De derde opportuniteit is de wereldwijde economie, met alle mogelijkheden om wel te 
varen bij distributie en hoogwaardige toegevoegde waarde. Daardoor zal het werk voor 
veel mensen interessant en flexibel blijven. Het is echter wel zaak, dat hiervoor de ideale 
randvoorwaarden worden geschapen. De 24-uurseconomie biedt de mogelijkheden om 
binnen een gezin een ideale planning te maken tussen werk- en zorgtaken en zou daarom 
bij uitstek verwelkomd moeten worden door de christen-democratische stroming. Dat ze 
dit niet doet, getuigt van haar conservatisme. De mogelijkheden voor tijdelijke "assign- 
ments" in het buitenland zal voor meer en meer mensen realiteit worden: onderzoekers, 
ingenieurs, commerciële werknemers, managers, steeds meer zal hun werkplek variëren 
door de wereld. Dat houdt in dat optimale reis-en verblijfsvoorwaarden voor het vervoer 
van personen zullen moeten vastgelegd, zowel binnen als buiten Europa. Een belangrijk 
voorbeeld is de aanpak van pensioenbreuk bij verhuizing van EU-land. Dat is een 
belangrijke taak van de beleidsmakers op Buitenlandse Zaken.
Bovendien zal de toegenomen mobiliteit om zeer visionaire en creatieve oplossingen 
vragen voor transport, (openbaar) vervoer, en telecommunicatie. Dit stelt Nederland en 
Europa voor ongekende mogelijkheden, mits er op een afgewogen maar snelle en 
doeltreffende manier projecten worden opgezet. Het opzetten van een hogesnelheidslijn 
bijvoorbeeld kan Schiphol ontlasten van een groot aantal intra-Europese vluchten, die 
bovendien vaak verliesgevend zijn. Daardoor hoeft Schiphol niet te worden uitgebreid en 
blijft Nederland aantrekkelijk als distributieland. Echter, dan moet de keus voor een snelle 
aanleg van een hogesnelheidslijn wel gemaakt worden. De twee naar Parijs en Keulen die 
nu gepland zijn, zijn een goed begin. Een volgende stap is bijvoorbeeld een directe lijn 
Amsterdam-Groningen-Hamburg-Kopenhagen.
Bedreigingen
Geen enkel toekomstbeeld is onbewolkt. De hierboven geschetste ontwikkelingen hebben 
evengoed een keerzijde. Daarom is het evenzeer zaak om bij mogelijke negatieve ontwik
kelingen stil te staan. De eerste negatieve ontwikkeling is de goed draaiende economie. 
Immers', hoe hoger de klim, hoe harder de val. In M on ey  D a ily  stond onlangs dat in 1928 er 
een periode was van lage rente, lage inflatie èn een goed draaiende economie5. Daarop 
volgde eerst een weergaloze financiële crisis, en later een wereldoorlog. De economische 
beweging die de dip van 1929 veroorzaakte, de Kondratieff-golf, heeft een periodiciteit 
van ongeveer 70 jaar. Het is dus goed voorstelbaar dat een nieuwe, serieuze beurscrisis 
zich voordoet vlak vóór of vlak na de invoering van de Euro in 1999. Dat kan desastreuze 
gevolgen hebben: landen kunnen zich alsnog terugtrekken of het sluimerende extreem
rechts kan zeer snel weer opflakkeren, zodat binnen een tijdspanne van enkele jaren het 
scenario van 1933-1945 gespeeld wordt. Het is zaak hier zeer goede voorzorgsmaatregelen 
te treffen. De vorige diepe crisis van 1973 kende de relatieve stabiliteit van de koude 
oorlog, waardoor de landen van Europa weinig bewegingsvrijheid hadden. Die stabiliteit

5 Dow 400? One analyst thinks so, Micheal Brush, Money Daily, 26 juli 1997.
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is weggevallen, waardoor er veel meer ruimte is voor splijtende krachten als het Front
National.
De tweede negatieve ontwikkeling is de opkomst van mensen die niet meeprofiteren van 
de omzetting van de productie-economie naar de diensten- en beleggingseconomie. Deze 
mensen vinden erkenning en aansluiting bij een groep mensen die vroeger een Maoïsti
sche sekte dreven en nu leiding geven aan de Socialistische Partij. Het is te vroeg om te 
zeggen dat Troelstra uit zijn graf is opgestaan, maar zij geven zicht op een groep ontevre
den burgers die schreeuwt om erkenning en participatie. Terecht wordt er door bijvoor
beeld de PvdA geschrokken op deze ontwikkeling gereageerd.
De beide voorgaande ontwikkelingen geven trouwens een pijnlijke, empirische steun aan 
de stelling die Ed. van Thijn, eind jaren '60 campagneleider voor Joop den Uyl, formuleer
de: PvdA en VVD moeten zo ver mogelijk uit elkaar staan, zo hard mogelijk polariseren. 
Gebeurt dit niet, dan zal er aan de randen van het politieke spectrum ruimte ontstaan voor 
allerhande extreme splintergroepen. Nu PvdA en VVD in één kabinet zitten, is de 
ontwikkeling van Groen Links en SP inderdaad opgetreden. Niet onterecht heeft wijlen 
Willem van Doorn, hoogleraar humanistische filosofie in Delft, wel eens opgemerkt dat 
"het bestuur van Nederland ongeveer zoiets is als het bestuur van de ANWB. Iedereen is 
er lid van, maar het is niet belangrijk wie er besturen."6
De derde negatieve ontwikkeling kan cynischer wijze het beste worden omschreven als 
"het afkalvend cliëntelisme". In marketingtermen: de kiezersmarkt fragmenteert, 
doelgroepen en segmenten zijn nog maar heel moeilijk aan te wijzen. Daardoor zal het 
moeilijk worden om de belangen en wensen van doelgroepen nog in beeld te brengen. En 
daardoor is het moeilijk om de specifieke belangen van die doelgroepen nog te verdedi
gen. Want hoewel de klassieke partijen natuurlijk zeggen dat ze vanuit een "groot" 
politiek plan handelen, dan nog zullen ook zij bepaalde deelbelangen bij hun kiezers 
bespeuren die voor het voetlicht zullen brengen. De VVD neemt het op voor (iets) hogere 
inkomens, het CDA voor de bijzondere scholen en D'66 voor adoptierecht door homosek
suelen. Met het verdwijnen van de traditionele verzuiling zal ook de traditionele 
belangengroep verdwijnen. En daarmee ook de inzet voor die groep in ruil voor hun stem: 
cliëntelisme dus. Een goed voorbeeld is het "gaan zweven" van de boeren. Vroeger zaten 
ze bij het CDA, maar toen de VVD groter werd veranderden ze van "agrarische broeders" 
in "ondernemers". Blijkbaar heeft dat ze niet tevreden gestemd, want boerenprotestleider 
Wien van den Brink staat nu kandidaat voor de Nederlandse Middenstandspartij NMP.
De vraag blijft nu, of het aantal belangenpartijen nu toe- of afneemt. In een pluriparticratie 
als de Nederlandse lijkt het reëel dat ze blijven, al is het maar omdat een aantal maat
schappelijke groeperingen zich politiek dakloos voelt. Ze zullen andere gedaanten 
aannemen en na 4 jaar meestal zijn afgestorven, maar het "onbruikbaar" zijn van een 
hoeveelheid kamerzetels lijkt een definitieve zaak.
Conclusies
De belangrijkste idee in dit artikel is, dat Nederland niet af is. De liberalen beginnen pas 
net in praktijk te brengen wat onze geestelijke voorouders Kant, Compte en Mill voor

6 Interview met het blad van de VSSD Delft, 1992
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ogen hadden. Het werk van de liberale politici begint pas. In de negentiende eeuw zijn 
handel en industrie geliberaliseerd, nu is het de beurt aan de maatschappij zelf. De 
gevaren zijn duidelijk en bekend: vergruizeling van de samenleving, een grote groep in 
armoede als gevolg van teveel neo-liberalisme, het ontbreken van de overheid op plekken 
waar ze wel thuishoort. Maar de kansen zijn ongekend. Met dit millenium kan de mens 
het schild van de overheersende gemeenschap achter zich laten en de vrijheid van zijn 
individualiteit beleven. Het is alleen zaak, dat de overheid waakzaam blijft over de 
randvoorwaarden. De overheid staat in voor de veiligheid van een individu tegen 
willekeur van bedrijven, instellingen, andere landen, andere personen en de overheid zelf. 
Dat vereist meer dan een nachtwaker. Daarvoor zijn goede stuurlieden, goede uitkijken en 
goede navigatoren nodig.
M a rte n  G erssen  s tu d eerde filosofie en elektrotechniek. In de J O V D  w as hij onder andere vo o rzitte r  
va n  de co m m issie  Filosofische en Ideologische P olitiek  en lid van  het P olitiek  Secretariaat. Thans is 
hij w erkzaam  hij een in tern a tion aal te lecom m u n ica tiebedrijf in A n tw erp en .

Jongeren en politiek
Zullen jongeren het massaal laten afweten op 6 mei? Is de overheersende mening 
van jongeren dat stemmen toch niet uitmaakt? Waar moet dat naar toe in demo
cratisch Nederland? In de media krijgen we een enorm zorgelijk beeld voorge
schoteld. Maar onze stelling is: laat het eens afgelopen zijn met de paniekzaaierij 
dat jongeren de waarde van democratie niet beseffen. Er zijn heel andere factoren 
in het spel als het gaat om de opkomst van jongeren bij verkiezingen.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar is over de lage opkomst van jongeren 
vooral vooraf veel paniek gemaakt. Volgens sommige peilingen zou niet meer dan één op 
de vijf kiezers tussen 18 en 25 jaar opkomen. Uiteindelijk viel het erg mee: bijna 50% 
kwam op. Dat is zo'n 12% onder het totale opkomstcijfer en dat is heel gebruikelijk. 
Jongeren, als categorie, zijn altijd minder geïnteresseerd in formele politiek en dat zullen 
ze ook niet worden. Daarvoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen.
In de eerste plaats zijn jongeren bezig met hun eigen persoonlijke en sociale ontwikke
ling. Het losmaken van het ouderlijk nest vraagt veel energie en aandacht. Het opbouwen 
en onderhouden van een eigen vriendenclub, het experimenteren met relaties, het 
doorlopen van een opleiding en/of het (parttime) werken vult het belangrijkste deel van 
hun leven. En daar is niets mis mee. Er is nou eenmaal niemand anders die jouw leven 
voor je ordent.
In de tweede plaats is de sociaal-economische situatie van jongeren nog vaak afgeleid 
van die van hun ouders. Dat betekent dat het merendeel van de jongeren niet wakker ligt 
van financiële zorgen of lange-termijnplanning wat betreft koopwoningen, reiskosten
forfait en wat dies meer zij. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat zij geen prioriteit 
geven aan lokale en landelijke verkiezingen.
Het wordt gevaarlijk wanneer de indruk ontstaat de jongeren zich niet meer interesseren 
voor de wereld om hen heen. Dit doet geen recht aan hun maatschappelijke betrokken
heid. Die is er wel degelijk, alleen laat dit zich niet meer zien in acties of demonstraties. 
Jongeren kiezen voor praktische en overzichtelijke manieren om hun idealen vorm te 
geven. Jongeren zijn lid van uiteenlopende organisaties, zijn actief in allerhande
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belangengroepen en doen sociaal vrijwilligerswerk.
We kunnen wel constateren dat de belangstelling voor formele politiek bij jongeren ( en 
trouwens ook bij volwassenen) gering is. Maar dat is niets nieuws. Het begint er al mee 
dat jongeren weinig kennis hebben over politiek. Zeker als ze van thuis geen politieke 
belangstelling en kennis meekrijgen dan zullen ze het elders niet gauw oppikken. Het 
onderwijs doet weinig of niets aan politieke educatie; zelfs in het VWO is in vakken als 
geschiedenis of maatschappijleer (voorzover dat al gegeven wordt) politiek en 
staatsinrichting een ondergeschoven kind. De invloed van de media op jongeren is groot, 
maar daar wordt het beeld van politiek als óf moeilijk en saai óf een zaak van sjoemelen 
en zakkenvullen regelmatig bevestigd.
De zin van stemmen is voor jongeren dan ook niet vanzelfsprekend. Het zit niet als een 
soort sociale rijping in hun ontwikkelingsloop. Onze mening is dan ook dat het nodig en 
mogelijk is jongeren de relevantie van stemmen te leren. Dan gaat het bijvoorbeeld om 
vragen als: hoe organiseer je besluitvorming als mensen verschillende meningen en 
belangen hebben? Welke argumenten en machtsmechanismen spelen een rol? Welke 
rechten en plichten hebben burgers? Wat is de taakverdeling tussen bestuurders, 
volksvertegenwoordigers, ambtenaren en pressiegroepen? Wat zijn de formele spelre
gels? Dit soort vragen moet niet alleen met kennisoverdracht worden beantwoord. Voor 
politieke participatie zijn inzichten en vaardigheden nodig en die komen vooral door 
politiek te doen (leren door ervaren). Een voorbeeld. In de Wegwijsdagen op het 
gemeentehuis krijgen scholieren van de gemeente een budget van een paar duizend 
gulden. Ze werken in groepen een dag op het gemeentehuis elk aan een projectplan voor 
dat bedrag. Ze hebben gespreksronden met belangenorganisaties, ambtenaren en 
raadsleden. Ze besluiten tenslotte in een gesimuleerde raadsvergadering, voorgezeten 
door de burgemeester, welke van de door de verschillende projectplannen echt door de 
gemeente zal worden uitgevoerd.
Bij deze en andere politieke werkvormen zijn jongeren natuurlijk niet allemaal dol
enthousiast over politiek. Maar ze weten wèl de weg in het gemeentehuis, ze weten dat 
ambtenaren, wethouders en burgemeesters net mensen zijn en ze weten dat politieke 
besluiten ook over zaken gaan die hun belangen raken. Onze ervaring is dat politiek zelfs 
voor kinderen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs heel goed spannend te 
maken is.
Soms wordt het negatieve beeld van politiek tijdens zulke projecten bevestigd. Zoals 
onlangs tijdens een participatie-project in een gemeente: jongeren hebben een levendig 
debat over veiligheid in de wijk. Een Marokkaans meisje houdt een vurig betoog. 
Raadsleden hangen aan haar lippen. Na afloop stappen verschillende raadsleden op 
haar af met de vraag of ze geen lid wil worden van hun partij. Haar antwoord: 'Zie je wel, 
daar gaat het jullie alleen maar om, terwijl ik nu wil opkomen voor de belangen van 
jongeren hier. Laten we daarover afspraken maken.1 Of in een andere gemeente waar 
enthousiaste jongeren die een jongerenraad willen oprichten door raadsleden worden 
ontmoedigd. 'Jongeren komen daar toch niet op af, of ze haken na twee vergaderingen 
af.
Gelukkig staat de laatste jaren tegen de bezuinigingsstroom in - de afgelopen twee 
kabinetten hebben 60% bezuinigd op politieke educatie - politieke jongerenparticipatie 
weer in de belangstelling. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het rapport ' Jeugdparticipatie: er 
wordt aan gewerkt' van de projectgroep Ontwikkeling Lokaal Preventief Jeugdbeleid 
(OLPJ). Die inventariseerde vorig jaar een aantal projecten op dit gebied. Een van de 
uitkomsten, die wij van harte ondersteunen, is het pleidooi dat volwassen politici en 
ambtenaren zich bijscholen in de vaardigheid om te communiceren met jongeren. Om te 
leren door hun soms botte woorden en ongeïnteresseerde houding heen te prikken en 
gebruik te maken van de ideeën en suggesties die jongeren zelf hebben over lokale 
problemen.
Omdat landelijk beleid op dit punt zo tekort schiet - één nationaal jeugddebat per jaar 
bereikt een handjevol jongeren - en omdat gemeente-politiek voor jongeren tastbaar
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gemaakt kan worden, moeten meer gemeenten uitdrukkelijker en professioneler aan 
politieke jongerenparticipatie gaan doen. Deskundigheidsbevordering van ambtenaren, 
een vast budget voor jeugd- en jongerenraden, een training van raadsleden die voor 
jongerengroepen optreden, dat zijn wel minimale elementen voor een gemeentelijk 
jongerenparticipatiebeleid.
Wanneer kinderen en jongeren in de eigen woonplaats positieve ervaringen opdoen met 
besluitvorming wordt een basis gelegd voor vertrouwen in politiek. Zij hebben dan aan 
den lijve ondervonden hoe moeilijk het spel van de politiek is en hoe belangrijk het is dat 
ieders stem telt in een democratie.

C é c ile  d e  B r u in  en  K a r e i  P lo e g e r  z i jn  w e rk z a a m  b ij  d e  a fd e l in g  J on g eren  v a n  h e t I n s t i tu u t  
v o o r  P u b l ie k  en  P o li t ie k  (1P P ). H e t  1P P  is  een  la n d e lijk e , n ie t-p a r ti jg e b o n d e n  o r g a n is a tie  
d ie  z ic h  te n  d o e l s t e l t  p o li t ie k e  en  m a a tsc h a p p e lijk e  p a r t ic ip a t ie  te  b e v o rd e re n .

Het VVD Verkiezingsprogramma, 
een discussie met Klaas Groenveld
1998 is een verkiezingsjaar. De campagnes zijn begonnen en we hebben de 
gemeenteraadsverkiezingen nu achter de rug als voorproefje voor de Tweede 
Kamerverkiezingen in mei. Voor de verkiezingen schrijven alle partijen zoals 
bekend een verkiezingsprogramma. Zo ook de VVD. Dinsdag 3 maart vond er in 
Amsterdam een discussie plaats met de secretaris van de programmacommissie 
en tevens directeur van de Teldersstichting, Klaas Groenveld.
Tijdens de eerste helft van de avond stelde de organisatie, vertegenwoordigd door 
Aschwin de Wolf en Veronique Struis een aantal vragen aan dhr. Groenveld, na de pauze 
was er meer gelegenheid tot discussie met de zaal. Naast het verkiezingsprogramma 
kwamen nog vele onderwerpen aan bod.

Allereerst waren er een aantal vragen over de commissie zelf, te beginnen bij de samen
stelling ervan. Zo’n anderhalf jaar voordat het concept-programma af moet zijn, begint de 
partijvoorzitter na te denken over de samenstelling van de commissie, en dan met name 
over de voorzitter, die immers prominent aanwezig zal zijn in de programmacommissie. 
Vaak is de voorzitter een oud-politicus, of iemand die zich niet direct met de dagelijkse 
politiek bezighoudt. Zo was de voorzitter van de vorige commissie de toenmalige 
fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, David Luteijn, en de keer daarvoor was 
het Edzo Toxopeus. Deze keer was de voorzitter zoals bekend Robin Linschoten. De rest 
van de commissie wordt bepaald door de beleidsterreinen. Zo zit er altijd een sociaal- 
econoom in, een specialist op het gebied van fiscale zaken etc. Natuurlijk is de dekking 
nooit totaal, daarom zitten er altijd een paar generalisten tussen, zoals de commissievoor
zitter, die de hiaten kunnen opvullen.

Met de verdeling tussen een linker- en een rechtervleugel wordt niet expliciet rekening 
gehouden, maar als de commissiebezetting doorslaat naar een kant kan het hoofdbestuur 
ingrijpen. Dit gebeurt (bijna) nooit.
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Verkiezingsprogramma’s worden niet geschreven voor de kiezers, aldus dhr. Groenveld. 
Zij hebben er over het algemeen geen tijd voor en/of geen zin in. Het programma wordt 
vooral geschreven voor de pers, die het moet vertalen nar de kiezer toe, voor de leden, 
die het gebruiken als basis voor verdere discussie, en het dient verder als basis voor de 
onderhandelingen over het regeeraccoord. Voor deze doelgroepen is het verkiezingspro
gramma dit keer, net als de vorige keer beknopt, in vergelijking met de programma’s van 
andere partijen.

In Nederland is het VVD-verkiezingsprogramma wel omschreven als ‘links’ en ‘naar paars 
toegeschreven’ . Klaas Groenveld is het met die opmerkingen niet eens. Het programma 
is milder van toon dan het vorige programma. Dit komt door de huidige conjunctuur, die 
harde maatregelen minder nodig maakt, je kunt dit links noemen. Daardoor vervagen de 
verschillen wel eens tussen de partijen. Overigens werd het concept-programma door 
met name de PvdA als rechts betiteld vanwege de passages over het minimumloon en de 
WW. Ook met het oog op de onderhandelingsruimte na de verkiezingen is het jammer dat 
het congres deze passages heeft geschrapt. Het gaat echter te ver om te stellen dat de 
amendementen de ziel uit het programma hebben gehaald. Er bestaat nu eenmaal een 
verschil van mening binnen de VVD over deze zaken.

Op de VVD-jongerendag zei de heer Bolkestein dat hij geen breekpunten heeft voor de 
onderhandelingen over het regeeraccoord. Dit doet echter niets af aan het 
verkiezingsprogramma. Het is geschreven als basis voor de onderhandelingen. De 
kleinere verschillen tussen partijen brengen mee dat er ook geen echte breekpunten 
meer zijn. In de praktijk zullen natuurlijk wel bepaalde onderwerpen belangrijker zijn dan 
andere.

PvdA-minister Ad Melkert kwam in een interview met Elsevier met een zogenaamde 
‘zevenklapper', zeven breekpunten voor de PvdA in de onderhandelingen. Maar volgens 
Klaas Groenveld zal het in de praktijk wel meevallen met die breekpunten; ook de PvdA 
zal concessies moeten doen in een coalitie. Overigens heeft de VVD naast het 
verkiezingsprogramma ook een 10-puntenplan. De punten die hierin genoemd zijn, zijn 
voor de VVD stuk voor stuk wezenlijke onderwerpen, zoals de verlaging van het financie
ringstekort tot 1 % van het bruto binnenlands produkt, investeringen in zorg en onderwijs 
etc..

D e v e r h o u d in g  tu sse n  p o lit ie k  en  burger
In het verkiezingsprogramma van de VVD is niets opgenomen over de houding van 
jongeren tegenover de politiek, er is slechts een algemene passage over de relatie tussen 
burgers en politiek. Deze relatie baart de VVD zorgen; burgers zijn te weinig betrokken bij 
de politiek. Nog maar 3 % van de bevolking is lid van een politieke partij, waarvan nog 
maar een klein deel actief is. Dit is niet goed voor de werking van de democratie en voor 
de politieke partijen zelf. Door het dalende ledenaantal kunnen zij immers minder 
activiteiten ontplooien, zoals cursussen voor gemeenteraadsleden. De politiek zal moeten 
nagaan hoe deze trend kan worden gekeerd. Wat betreft de houding van jongeren ten 
aanzien van de politiek ziet de VVD veel in het subsidiëren van politieke jongerenor
ganisaties, zoals de JOVD.

Een verklaring voor de afnemende betrokkenheid van burgers bij de politiek is volgens 
Klaas Groenveld het feit dat de verschillen tussen de partijen veel kleiner zijn geworden. 
Waarschijnlijk zullen die verschillen wel weer wat toenemen op den duur, zoals Bell
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(1965) beschreef in een boek genaamd The end of ideologies. Zoals bekend is na 1965 
de polarisatie enorm toegenomen. Zo zal het dit keer ook wel gaan. Er zijn overigens nog 
wel verschillen tussen de partijen. Neem nu de gezinspolitiek van het CDA. Meer liberale 
partijen als de VVD en D66 zullen dat beleid niet zo snel overnemen.

De verschillen tussen de partijen zijn onder andere afgenomen door de gunstige conjunc
tuur van het moment. Waarschijnlijk zullen ze ook weer toenemen als de conjunctuur 
tegenzit. In een artikel heeft de heer Groenveld eens gezegd dat de VVD eigenlijk een 
beetje een slecht-weerpartij is: als het economisch tegenzit zien meer mensen de 
noodzaak tot bezuinigen. De gunstige peilingen voor de VVD van de laatste tijd doen hem 
wel eens twijfelen aan de juistheid van die stelling. Door de toegenomen welvaart zijn 
kiezers het inkomensniveau waarop de PvdA doorgaans mikt een beetje ontgroeid. “Wat 
dat betreft is de VVD nu veel meer een volkspartij dan, zeg dertig jaar geleden.”

H et m in d e r h e d e n -d e b a t
In verschillende enquêtes komt naar voren dat een deel van de kiezers VVD stemt, omdat 
de VVD “tegen buitenlanders is” . Volgens Klaas Groenveld komt dit met name door de 
reacties van bijvoorbeeld PvdA en D66 op de uitlatingen van de heer Bolkestein. "Bij 
analyse van de uitspraken van Bolkestein over minderheden blijkt keer op keer dat ze 
nauwelijks verschillen met het huidige beleid. Doordat PvdA en D66 zich daar steeds 
weer fel tegen afzetten gaat een aantal mensen denken 'de VVD heeft extreme ideeën 
over buitenlanders, daar moet ik op stemmen'. Dit zou niet gebeuren als de andere 
partijen niet zo schichtig zouden reageren. De huidige praktijk van niet uitvoeren van 
beleid is niet goed: er ontstaat onduidelijkheid en men kan het idee krijgen dat er maar 
gedoogd wordt. Wat Bolkestein doet is de intentie van het bestaande beleid benadrukken 
en aandringen op uitvoering van dat beleid. Een fundamenteel verschil van mening is er 
op dit punt niet."

“Je kunt het vergelijken met de situatie in de jaren zeventig. De VVD stelde toen dat er 
werd gefraudeerd met sociale uitkeringen. Dit werd toen door de andere partijen afge
daan als borrelpraat. De VVD werd een a-sociale kijk op de wereld verweten. Het is vaak 
een kwestie van tijd totdat een bepaald probleem door de politiek gesignaleerd wordt. In 
de tussentijd moet je het wel aan de orde stellen anders lopen extreme partijen met het 
onderwerp weg."

O n d erw ijs
Met het onderwijs heeft de VVD enkele duidelijke voorstellen. Zo zijn er op de universiteit 
steeds meer opleidingen bijgekomen die bedoeld zijn om jongeren naar de universiteit te 
lokken die eigenlijk beter op het HBO zouden passen. Het wetenschappelijke gehalte van 
deze opleidingen laat dan ook wel eens te wensen over. De universiteit is daardoor 
geworden tot een massaal opleidingsinstituut, de grenzen tussen het HBO en het WO zijn 
vervaagd. Die grenzen zouden weer duidelijker gesteld moeten worden. De universiteit 
moet zich specifiek bezighouden met de wetenschap, het HBO met meer beroepsgerichte 
opleidingen. Voor opleidingen die dan van de universiteit zouden verdwijnen, maar die 
qua niveau hoger liggen dan de HBO-opleidingen, zou je tussen het HBO en de universi
teit een etage kunnen inbouwen, vergelijkbaar met de ‘haute école’ van de Fransen.
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De OV-studentenjaarkaart als onderdeel van de basisbeurs dient te verdwijnen. Het 
vrijkomende geld wordt dan weer aan de basisbeurs toegevoegd. De OV-jaarkaart is in 
het verleden ingevoerd om twee redenen. Enerzijds wilde de overheid de NS zo meer 
reizigers bezorgen, anderzijds was het een middel om de basisbeurs te verlagen. Beide 
redenen zijn niet in het belang van de student, afschaffing is dan ook niet strijdig met het 
belang van de student. In het begin zullen er wat aanpassingsproblemen zijn, maar dat is 
inherent aan iedere verandering die je doorvoert. Als je je daardoor laat leiden geef je toe 
aan “de tirannie van de status quo”.

C rim in a lite it  en  h e t n o rm en  & w a ard en -d eb a t
De laatste maanden is er in de media veel te doen geweest over het verschijnsel 
jeugdcriminaliteit, vooral naar aanleiding van de gebeurtenissen in Tilburg, Amsterdam en 
Leeuwarden. Des te opvallender was het dat het concept-verkiezingsprogramma aan dit 
debat geen bijdrage leverde. In deze omissie is op het congres voorzien door enkele 
passages toe te voegen over de criminaliteit onder de jeugd. Volgens de heer Groenveld 
is het probleem van de toenemende jeugdcriminaliteit vooral een probleem van normen 
en waarden. De mogelijkheden op dit terrein liggen vooral bij de ouders, het onderwijs en 
de ‘civil society’. De overheid heeft op dit gebied weinig invloed.

In het onderwijs zou bijvoorbeeld meer aandacht besteed kunnen worden aan sport, die 
bepaalde evidente waarden en normen, zoals ‘je best doen’, onder de jeugd kan 
propageren. De civil society heeft een taak in het levend houden van bepaalde waarden 
en normen. Door deze te nemen voor wat ze zijn, kan de betekenis van die waarden en 
normen langzaam aan eroderen. De overheid kan bepaalde instellingen die aandacht 
besteden aan het idee van de publieke verantwoordelijkheid, zoals politieke 
jongerenorganisaties, ondersteunen.

Vroeger heerste het idee dat de overheid zich neutraal moest opstellen, wat in de civil 
society gebeurde was ‘Privatsache’. Klaas Groenveld is het daar niet mee eens. Als de 
civil society haar kracht als bindmiddel verliest mag de overheid niet langer neutraal langs 
de zijlijn blijven staan. Op het gebied van bepaalde evidente waarden en normen mag de 
overheid best wel moraliseren. “De overheid mag best tegen kinderen zeggen dat het 
goed is je best te doen op school, om je afspraken na te komen en dat heroïne slecht 
voor je is.” Het debat hierover wordt wel sterker gevoerd sinds het verschijnen van het 
rapport van de Teldersstichting Tussen vrijblijvendheid en paternalisme. Dit rapport werd 
aanvankelijk niet al te positief ontvangen door de partij, mede door de woordkeuze. 
Moraliseren werd direct geassocieerd met de jaren vijftig, terwijl er niets anders mee 
bedoeld werd dan een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. “Een 
liberale samenleving kan op langere termijn alleen bestaan als mensen zich verantwoor
delijk voelen voor elkaar. Binnen de JOVD wordt hierover serieuzer gediscussieerd dan 
binnen de VVD.”

Je zou ook kunnen verdedigen dat het institutionaliseren van de zorg in West-Europa dit 
verantwoordelijkheidsgevoel heeft doen afnemen. “Neem bijvoorbeeld een buurt waarin 
iemand wat wil beginnen, een buurthuis of een vereniging of zo, dan zal die persoon eerst 
naar de gemeente gaan voor ondersteuning. Als dat verzoek afgewezen wordt moet hij 
de buurt zelf in, die dan vervolgens vaak zal zeggen “probeer het maar bij de gemeente”. 
Idealiter zou die persoon dat samen met de buurt zelf regelen. Je zou deze zorgtaken 
meer bij de burger moeten laten.”
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De politiek heeft te veel ambities, daarmee onderschat zij de capaciteiten van de civil 
society om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het terugbrengen van verantwoordelijkhe
den kan wel snel leiden tot een verstikkende sociale controle. Je moet blijven schipperen 
tussen verkilling aan de ene kant en verstikking aan de andere kant.

E co n o m ie  e n  d e  o p en b a re  f in a n c iën
In het concept-verkiezingsprogramma was een plan opgenomen over individualisering 
van het minimumloon. In dit plan werd het minimumloon verlaagd met 30% tot het sociaal 
minimum voor alleenstaanden. Indien iemand door dit lagere minimumloon onder het 
sociale minimum zakt, krijgt hij een aanvulling van de overheid tot het sociaal minimum. 
De redenatie hierachter is dat het huidige minimumloon voor veel langdurig werklozen te 
hoog is in vergelijking met hun arbeidsproduktiviteit. Voor werkgevers zijn deze mensen 
te duur om aan te nemen. Door deze individualisering zouden deze werklozen toch aan 
de slag kunnen. Dit plan is, evenals het plan om de duur van de WW te bekorten, niet 
aangenomen door het congres. Volgens de heer Groenveld was de verwerping van de 
voorstellen een pavlov-reactie op de commentaren in de media op deze plannen.

De VVD streeft in haar verkiezingsprogramma naar een financieringstekort in 2002 van 
maximaal 1 % van het BBP. Op termijn moet dit zelfs dalen naar 0 %. Binnen de 
commissie is wel gesproken over een directe verlaging naar 0 %, maar dit was niet 
haalbaar in combinatie met de wensen voor zorg, infrastructuur en lastenverlichting; er 
zou te veel bezuinigd moeten worden. Daarom is gekozen voor een daling naar 1 % bij 
een economische groei tot 2 %. Bij een gunstiger economische ontwikkeling moeten 
meevallers worden gebruikt om het financieringstekort verder te verlagen.

D e  V V D  en  d e  E u ro p ese  U n ie
Eén van de bezuinigingen die de VVD voorstelt heeft betrekking op de afdrachten aan de 
Europese Unie door middel van het systeem van de netto-begrenzer. In dit systeem 
worden de netto-afdrachten aan de Unie gekoppeld aan een maximum in een percentage 
van het BBP. De kritiek hierop is onder meer dat deze bezuiniging een stuk moeilijker te 
realiseren zal zijn dan de andere voorstellen. Het moet immers met vijftien landen (straks 
zelfs twintig) worden afgesproken. Volgens Klaas Groenveld is het echter niet voorbarig 
om hier al op te rekenen in het verkiezingsprogramma: alle politieke maatregelen die 
gepland staat in een programma zijn immers afhankelijk van onderhandelingen. Dat is 
hiermee niet anders. Het is inderdaad waar dat deze bezuiniging wat moeilijker te 
realiseren is, maar dat geeft ook weer aan hoe verweven de nationale politiek en 
economie zijn met de Europese economie en politiek. “Je bent in zekere mate afhankelijk 
van de gebeurtenissen in ‘Brussel’.”

Volgens het VVD-programma moet de arbeidsmarkt door de invoering van de EMU 
verder worden geflexibiliseerd. Dit is niet vanwege de dan toenemende mobiliteit van 
werknemers. Met de invoering van de EMU verdwijnt het aanpassingsmechanisme van 
de wisselkoersen. Dit moet vervangen worden door een nieuw mechanisme: de lokale 
arbeidsmarkt. Als Italië door extreme loonstijgingen een betalingsbalans-tekort krijgt met 
Nederland zou dat normaal gesproken gecorrigeerd worden door een aanpassing van de 
wisselkoersen. Nu moet een flexibele arbeidsmarkt ervoor zorgen dat de Italiaanse lonen 
weer omlaag gaan. Sceptici van de EMU stellen dat deze flexibilisering in landen als Italië 
en Frankrijk niet of veel te laat zal komen. De heer Groenveld heeft ook zo zijn twijfels 
over deze flexibilisering.
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Toch is er niet te snel besloten tot de invoering van de EMU, men had niet moeten 
wachten tot er meer zicht zou zijn op een flexibeler arbeidsmarkt. Wel is er niet goed 
nagedacht over de convergentiecriteria. Van bepaalde landen is het immers nog maar 
twijfelachtig of ze de criteria wel echt gehaald hebben, en ze ook voor een langere 
periode kunnen vasthouden. Naar de mening van Klaas Groenveld is de EMU slechts 
wenselijk als landen die niet aan de criteria kunnen voldoen niet meedoen. Nu nog 
uitstappen als ook landen toetreden die de criteria niet halen is voor Nederland echter 
niet realistisch, en de jura kan het ook niet. De EMU-landen beslissen immers bij 
meerderheid wie er mee doen.

B in n en la n d se  Z a k en
Een aantal punten vielen verder nog op in het verkiezingsprogramma. Dit keer was er een 
passage opgenomen waarin het correctief referendum als mogelijkheid werd erkend. Vier 
jaar geleden was deze passage al opgenomen in het concept-verkiezingsprogramma, 
maar werd deze uiteindelijk geschrapt door het congres. Deze keer is de passage blijven 
staan, ook omdat het correctief referendum al in eerste lezing is goedgekeurd door de 
beide Kamers der Staten-Generaal.

Andere punten schitterden in het concept-programma door afwezigheid. Zo ontbrak er 
een passage over kinderopvang. De commissie heeft dit zelf ook als omissie ervaren en 
heeft een passage daarover toegevoegd voor het partijcongres in Papendal. De strekking 
van het programma op dit punt is dat de overheid faciliterend moet optreden ten aanzien 
van de combinatie van zorgtaken en carrière. Klaas Groenveld denkt daarbij dan met 
name aan het beter onder de aandacht brengen van bestaande mogelijkheden op het 
gebied van kinderopvang en op fiscaal terrein.

Ook een standpunt over legalisering van drugs ontbreekt in het programma. Binnen de 
partij is er een verschil van mening hierover. Consensus is er wel dat als er gelegaliseerd 
wordt, dit alleen softdrugs kan betreffen, en dat er rekening moet worden gehouden met 
de ons omringende landen. “We zien hier graag toeristen, maar we moeten niet overdrij
ven.” Een stelling met de strekking dat softdrugs gelegaliseerd kunnen worden indien de 
ons omringende landen dat ook doen, heeft volgens de heer Groenveld geen enkele 
inhoud. “Dat is een opmerking van het soort: ‘als de zon altijd schijnt, hoef ik geen 
paraplu te kopen’.” Toch pleiten voor een legalisering van softdrugs zou wereldvreemd 
zijn.

Iets anders dat ontbrak was de mogelijkheid voor homo-paren om kinderen te adopteren. 
Hierover bestond in de VVD geen overeenstemming. De programmacommissie heeft 
uiteindelijk gesteld dat het belang van het kind ten allen tijde voorop dient te staan. De 
samenlevingsvorm moet daaraan ondergeschikt zijn. De persoonlijke opvatting van Klaas 
Groenveld is dat het niet aangetoond is dat adoptie door homo-paren in strijd is met het 
belang van het kind, en dat het dus zou moeten kunnen.

Wat in het programma verder nog ontbreekt is een maatregel waar PvdA-kamerlid Rik 
van der Ploeg wel voor gepleit heeft: het vrijgeven van de notaristarieven. Groenveld 
schetst hier twee mogelijk redeneringen. De eerste is die van de vrije markt. Door 
concurrentie te introduceren bij de notarissen zal de prijs van het produkt dalen. De 
tweede redenering stelt dat het notarisberoep een essentiële functie heeft voor de 
samenleving, vergelijkbaar met het rechtersambt. Om een bepaalde kwaliteit te kunnen 
waarborgen moet de overheid hier regulerend optreden. Notarissen worden dan ook
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benoemd door de kroon. Op dit punt is er een spanning met het VVD-standpunt over de 
vrije markt. Persoonlijk ziet Klaas Groenveld meer in de eerste redenering.

R o b e r t  v a n  W ijk  is  v o o r z i t te r  v a n  J O V D  a fd e lin g  H a r t  v a n  B ra b a n t en  s tu d e n t  e c o n o m ie  
a a n  d e  K a th o lie k e  U n iv e r s i te i t  B ra b a n t.

"Er hoeft geen nieuw e 
Thorbecke op te staan."
Interview met de heer Stok, fractievoorzitter VVD Tilburg
Wat betekent liberalisme voor u?
Mijn invulling van liberalisme is: indien ik een keuze moet maken tussen het collectief en 
het individu, dat ik kies voor het individu. Collectief denken is erg ver doorgevoerd in dit 
land. Daarom heb ik voor de VVD gekozen, omdat ik de relatie van het individu ten 
opzichte van het onderwijs, zijn werkgever en de overheid van belang vind. Overal waar 
macht zich concentreert komt de vrijheid van het individu onder druk te staan. Hoe is de 
vrijheid van het individu ten opzichte van bijvoorbeeld banken en verzekeringen het beste 
gewaarborgd? Dat is iets waar ik goed over nadacht en ik constateerde dat er veel 
afhankelijkheid en onvrijheid was.

Ik heb heel bewust voor de lokale politiek gekozen. Ik heb nooit aspiraties gehad 
om kamerlid of lid van de Provinciale Staten te worden; het lokale heeft mijn belangstel
ling. Ik voel mij betrokken bij de gemeenschap en meen dat een liberale insteek veel zou 
helpen. Veel raadspolitiek is echter huisje-boompje-beestje; niet alle agendapunten van 
een commissievergadering lenen zich voor een oplossing vanuit bijv. een christen
democratische of een liberale invalshoek. Maar als ik de werkgelegenheid wil bevorderen 
- niet alleen met woorden, maar ook met daden - dan is dat een politieke keuze. Op veel 
punten kijk je als mens met gezond verstand naar problemen en in praktijk blijkt vaak het 
stemgedrag van VVD en SP op elkaar te lijken. Terwijl de VVD een college- en SP een 
oppositiepartij is. Terwijl de ene partij liberaal en de andere socialistisch is. Als je 
uitgangspunt echter zorg voor de gemeenschap is, kom je in de praktijk vaak op hetzelfde 
uit.

Waarom heeft u voor de VVD gekozen en niet voor D66?
D66 is geen liberale partij; als D66 liberaal is dan is de PvdA en het CDA dat ook. Ik 
respecteer het dat ze per onderwerp een keuze maken. Veel leden van D66 vinden 
zichzelf echter niet liberaal.

U noemde net het thema werkgelegenheid. Wat dient er in Tilburg te gebeuren om 
de werkloosheid terug te dringen?
Een lokale overheid moet ervoor zorgen dat de randvoorwaarden goed zijn. Dan denk ik 
aan de aanwezigheid van voldoende industrieterreinen. Die terreinen moeten goed 
ontsloten zijn met wegen, spoor en water. De arbeidsmarkt moet rijp gemaakt worden 
voor instroom in het werk dat je als lokale overheid aantrekt. Als moderne industriestad 
dien je onderwijs in technische vakken te stimuleren. Er worden te weinig jongeren
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opgeleid voor beroepen waarbij geproduceerd en gebouwd wordt. Daarnaast moet je een 
omgeving creëren waar mensen graag wonen, waar cultuur, sport en recreatie is.

Waar ik geen voorstander van ben is bedrijven hierheen halen door te zeggen: 
"Je krijgt de grond voor niks". Je moet bedrijven aantrekken vanuit je kracht, op basis van 
de drie punten die ik net noemde.

We gaan slecht om met ons centrum. Ik vind het belachelijk dat de Heuvel [de 
Tilburgse binnenstad] is afgesloten, waardoor de bereikbaarheid in het gedrang is 
gekomen. In de milieunota staat notabene dat het slecht is voor het milieu om de Heuvel 
af te sluiten - mensen maken hierdoor meer autokilometers - en toch doen we het.

Wanneer is uw politieke betrokkenheid ontstaan?
In mijn studententijd. Ik was toen lid van Vergilius (de katholieke studentenvereniging in 
Delft) in '61. Er was een proces van democratisering aan de gang op scholen. De 
studentenvakbond had een tegenhanger in de NSA (Nederlands Studenten Akkoord) en 
die dachten zoals ik dacht en nog steeds denk. Na mijn afstuderen ben ik lid geworden , 
heb jaren bestuurswerk gedaan en kwam in '82 in de gemeenteraad.

In de geschiedschrijving van de JOVD in Tilburg duikt uw naam regelmatig op. Hoe 
kijkt u tegen de JOVD aan?
Sinds jaar en dag zeg ik: de JOVD moet geen deel worden van de VVD. Het moet een 
onafhankelijke club blijven: stoei maar door en jaag maar op. De JOVD is een goede club 
om je eigen mening te vormen. Als ik JOVD-bestuurder was zou ik de huidige positie 
t.o.v. de VVD handhaven. Als VVD-bestuurder heb ik altijd gezegd: palm dat niet in, laat 
het jonge honden zijn die hun weg zoeken.

Dit jaar zijn er de landelijke verkiezingen. Aan welke onderwerpen moet de VVD 
meer aandacht besteden?
De VVD moet haar oorsprong niet verliezen in haar honger naar macht. Het belang van 
het individu moet beter bewaakt worden. Ook vind ik dat de regio aanzienlijk meer macht 
en invloed moet krijgen. Het westen, het randstedelijk denken is te dominant. De HSL en 
de Betuwelijn, wat is mijn belang daarvan? Sommigen zullen nu zeggen: "Jullie profiteren 
toch ook van de haven van Rotterdam?" Maar de Erasmusuniversiteit heeft onderzocht 
wat de meerwaarde is van die haven en dat viel behoorlijk tegen.

Als ik de wet gehandicaptenvoorzieningen en het gestoei eromheen zie, dan 
plaats ik mijn vraagtekens bij de aandacht voor de vrijheid van het individu. Dat was heel 
ongelukkig gemanouvreer. Ik vind het ook belachelijk hoe we met onze studenten 
omgaan. Een jongere die het verdomt om te werken krijgt zo bijstand, maar een student 
die vraagt of hij vijf jaar aan zijn opleiding mag werken wordt in een keurslijf geperst en 
krijgt amper financiële steun. De overheid moet daar verstandiger mee omgaan. Zorg dat 
het individu gewapend is om te kunnen functioneren in de samenleving.

Landelijk werkt de VVD samen met D66 en de PvdA. Is dat in Tilburg ook wenselijk?
Ik ben voorstander van een afspiegelingscollege. Gezien vanuit de huidige verhoudingen 
is het onverstandig om het te doen. De partijen die willen besturen, moeten het samen 
doen.

De JOVD betreurt het dat liberalen in twee verschillende huizen zijn gaan wonen: 
VVD en D66. Hans Wiegel heeft deze scheiding van dichtbij meegemaakt en hoopte 
dat de twee clubs weer gingen samenwonen. Hoe staat u hier tegenover?
Dat heeft René van Diessen [de VVD-wethouder] ook voorgesteld. Het is goed als 
raadsleden die door het liberalisme geïnspireerd zijn - met nuanceverschillen in de

Liberté Egalité Fraternité 19 Verkiezingen 1998



inkleuring van de ideologie - met elkaar praten. Maar niet iedere D66 is liberaal. Een deel 
van die partij zou - indien er een fusie kwam - naar de PvdA gaan.

Hoe is de samenwerking tussen VVD en D66 in Tilburg?
VVD is een collegepartij en D66 is een oppositiepartij; en die rollen vervullen we het 
allebei goed. Op het punt van openbare orde en veiligheid is de samenwerking goed. 
Maar je moet je goed realiseren dat zij een andere rol hebben dan de VVD.

De VVD heeft geen zitting genomen in de vertrouwenscommissie voor de nieuwe 
burgemeester. Lijkt het u een optie om de burgemeester voortaan door de Tilbur- 
gers zelf te laten kiezen?
De VVD heeft geen plaats genomen in de vertrouwenscommissie, omdat dat orgaan niets 
voorstelt. De minister luistert er niet naar, en dat maakt de politiek ongeloofwaardig. Een 
goede tussenvorm zou zijn dat Den Haag de kleur bepaalt en dit bekend maakt. De 
gemeenteraad verricht volgens de selectie volgens concrete criteria. De raad moet 
immers met de burgemeester samenwerken en is daarom het meest aangewezen om 
een profielschets - in een openbaar debat - op te stellen. Ik heb dit voorstel ook op de 
televisie uiteengezet en een professor uit Nijmegen meende: "Dat is een goed verhaal. 
Die man zou minister van Binnenlandse Zaken moeten worden." [lachend] Die uitspraak 
moet ik citeren als ik nog eens minister wil worden.

Bij de laatste drie gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst erg laag. Baart u dat 
zorgen? Dient daar iets aan gedaan te worden?
Nee, ik vind het wel jammer. Het is beter als een meerderheid gaat stemmen en zich 
betrokken voelt met de plaatselijke politiek. Ik zou het fijn vinden als inwoners zeer 
betrokken zijn met hun stad en zich dat ook vertaalt in het gaan stemmen. Ik zeg 'ook' 
omdat betrokkenheid zich op veel manieren kan manifesteren, zoals vrijwilligerswerk in 
wijken en bij sportverenigingen. Als er problemen zijn gaan mensen wel stemmen.

Als politiek moet je mensen durven te betrekken bij het beleid en naar hen 
luisteren. Veel partijen belijden dit principe wel met de mond, maar de praktijk is anders. 
Als een inwoner zegt dat er te weinig parkeerplaatsen zijn in zijn omgeving en vraagt of 
de gemeente daar iets aan wil doen, zegt het linkse deel van de raad meteen 'nee'. 
Inspraak is een beladen woord, vaak zonder inhoud. Je moet serieus naar mensen 
luisteren, dan ben je geloofwaardig. Maar niet gaan huilen in een buurthuis en dan in de 
raad iets heel anders doen.

Als je iets belooft, maak je je er hard voor. En als iets niet lukt, ga je uitleggen 
waarom dat niet gelukt is. Dat is niet schandalig. Sommigen zeggen dat je in de politiek 
vuile handen maakt, maar dat hoeft helemaal niet. Je moet nee durven zeggen tegen 
burgers en eerlijk zijn. Als een gehandicapte een aangepaste Rolls Royce vraagt in plaats 
van een aangepaste Volkswagen, dan zeg ik ook nee. En ik wil voor hem aangepast werk 
regelen, maar dan vraag ik wel of hij ook daadwerkelijk gewerkt heeft.

Met het democratisch stelsel is niets aan de hand. Er zijn mensen die het monisti
sche systeem in de gemeenteraad willen afschaffen, wijkcommissies willen opzetten en 
referenda willen invoeren. Ik houd niet van dat soort schoolbankideeën. Dat referendum 
in Amsterdam over IJburg was heel voorspelbaar: de mensen die een huis zochten 
stemden voor, en de mensen die er reeds een bezaten stemden tegen. Ik heb geen 
behoefte aan een nieuwe Thorbecke.

De VVD profileert zich in Tilburg op het thema Openbare Orde en Veiligheid. Welke 
middelen, naast meer politie op straat, wil de VVD hiertoe inzetten?
In wijken moet meer verlichting komen. Bij de ruimtelijke ordening van een stad moet je
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rekening houden met de veiligheid, dus geen hoog groen. Het ouderwetse cement van 
betrokkenheid en sociale controle moet terugkeren in wijken. Daarom zijn er wijkveilig
heidsplannen opgesteld. En het is niet alleen romantisch om een meisje naar huis te 
brengen, maar ook verantwoordelijk.

Wat dient er te gebeuren om de overlast van criminele junks tegen te gaan?
Ik zie graag dat men meedoet aan de proef van vrije heroïneverstrekking. Mijn ideaal is 
dat heroïne vrij verstrekt wordt. Tegelijkertijd dient er goede voorlichting en begeleiding te 
komen. Het is van de gekke dat we een halfslachtig gedoogbeleid hebben; de voorkant 
van een shop is legaal, maar de achterkant niet.

Het is een ramp voor de gemeente wat voor een schade de criminaliteit aanricht. 
Mensen blijven na zeven uur binnen. In de Hazelaar stoppen we mensen die hun leven 
lang gewerkt hebben met zijn vieren op een kamer - gunnen we het individu geen vrijheid 
- maar criminelen mogen niet met zijn tweeën in een cel. Als je wilt zijn er genoeg 
oplossingen, en kun je laten voelen dat we als samenleving geen genoegen nemen met 
deze situatie. Het is schandalig dat het zover is gekomen dat mensen de deur niet meer 
uitkomen. Er is een oud gezegde: de goeden zijn opgesloten en de straat is van de 
kwaden.

In Tilburg is een discussie op gang over het armoedebeleid. Wat is in uw ogen de 
oplossing voor de armoede in Tilburg?
Het rijksbeleid is te generiek en te weinig gericht op het individu. Het is goed als de 
gemeente daarom voor een supplement zorgt. Door het generieke rijksbeleid kan een 
individu tussen de wal en het schip vallen. Het beste armoedebeleid is zeggen: maximaal 
vijf procent werkloosheid.

Welke wensen hebt u nog m.b.t. het Tilburgse beleid?
Meer werkgelegenheid is voor veel problemen de beste oplossing. Meer werkgelegenheid 
is een politieke keuze die we hebben gemaakt en waarop we meer moeten inspelen. Het 
is mijn vurige wens dat we het huidige werkloosheidspercentage kunnen verlagen.

C ed ric  P . S ta lp e r s  is  s e c r e ta r is  v a n  J O V D  H a r t  v a n  B ra b a n t.

Vóór stemmen  
is constructiever 

dan tegen stemmen
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"Het is niet meer van deze tijd om een belangrijke 
sleutelfiguur van bovenaf te parachuteren, ook al 
is de ene worp wat gelukkiger dan de andere
Interview met Hans Dieteren
In het kader van de verkiezingseditie van LEF had de hoofdredacteur een gesprek 
met de heer Hans Dieteren, fractievoorzitter van D66 in Tilburg en medewerker 
van de Sociale Faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant.
Wat betekent vrijzinnig-democratie voor u? Is het iets anders dan liberalisme?
Ik beschouw me niet als een liberaal politicus. Het is best denkbaar dat D66 op een 
traditioneel continuüm van sociaal-democratisch naar liberaal bij de sociaal-liberalen 
ingedeeld zou kunnen worden, maar die plaatsing is voor de rekening van de betreffende 
indeler.
Ik versta onder vrijzinnig-democratie: alle individuen zijn gelijkwaardig en zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun denken en doen. Ze moeten zo min mogelijk in hun denken en 
doen worden beknopt. In dit opzicht lijken liberalen en vrijzinnig-democraten op elkaar; de 
visie op de rol van het individu ten opzichte van de overheid.

Wat sprak u aan in D66?
Dat de partij geen ideologie heeft. Het is een partij die behoort tot de periode na de 
ontzuiling, waarin mensen zich verenigen die moeite hebben zich vast te leggen in hun 
denken aan een ideologie die vrij gedetailleerd voorschrijft welk standpunt je over welke 
onderwerpen dient in te nemen. Ik vind dat je standpunten moet laten afhangen van 
historische omstandigheden en inzichten die dan leven.
Natuurlijk heeft D66 ook een inhoudelijk profiel; de partij staat ergens in het politieke 
spectrum. De partij heeft een mix weten te vinden van belangrijke waarden zoals vrijheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit. D66 heeft hier een eigentijds evenwicht in gevonden.

Wanneer is uw politieke betrokkenheid ontstaan?
Op de middelbare school, toen ik in de derde klas van de HBS zat. Er was toentertijd veel 
aan de hand op het gebied van democratisering. Er was een nieuwe generatie die zich 
afzette tegen gezag. Leerlingen wilden meer inspraak. Vanuit de leerlingraden ben ik van 
lieverlede in de politiek terechtgekomen. Wat op school speelde bleek, ook in de maat
schappij te spelen. Ik ben jong geweest in een heel boeiende periode - de tijd van 
Vietnam en provo's - en dat heeft me niet onaangetast gelaten.

Met welke idealen bent u de politiek ingegaan?
Ik heb zwaar getild aan inspraak en democratisering. Ik vind het belangrijk dat mensen 
serieus genomen worden en ze eigen verantwoordelijkheid voor hun leven gegeven 
wordt. Sociale betrokkenheid speelde ook een rol. Ongelijke verhoudingen in macht, 
maar ook ongelijke kansen hebben mij de politiek in getrokken.

De huidige minister van onderwijs wenst de inspraak in het onderwijs voor studenten te 
beperken.
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Ik zie dat met lede ogen aan; ik vind dat een probleem. Bij de reorganisatie van de 
Sociale Faculteit probeer ik de studenten hierin ook te kennen. Van universiteiten wordt 
verwacht dat ze meer bedrijfsmatig functioneren en efficiënter omgaan met 
gemeenschapsgelden. Vanuit de studenten is het moeilijk om betrokkenheid vorm te 
geven. Met de studiedruk en tempobeurs wordt het moeilijk om je als student nog met het 
besturen van de faculteit te bemoeien. De wet laat open hoe je zeggenschap voor 
studenten m.b.t. onderwerpen die hen direct raken overeind kunt houden.

U noemt de tempobeurs en de toegenomen studiedruk. Uw partij presenteerde onlangs 
een nieuw voorstel van studiefinanciering. Hoe staat u hier tegenover?
Ik ben niet precies op de hoogte van de standpunten van de landelijke fractie. Ik heb een 
paraplu van twee principes die inhouden dat er een relatie mag zijn tussen prestatie en 
financiering en dat lagere inkomens niet uitgesloten mogen worden. De overheid mag 
best meer taken overlaten aan de universiteiten; meer mag gedecentraliseerd worden.

Spreekt een samenwerking tussen VVD en D66 u aan?
Landelijk is de ervaring met de VVD dat het kan, maar veel hangt af van welke VVD je 
mee te maken hebt. Ik wil niet als een bondgenoot van Bolkestein te boek staan; hij is mij 
teveel conservatief en te weinig liberaal. Samenwerking van D66 met PvdA, CDA en 
Groen Links is zeker net zo relevant, aangezien ik steeds minder scherpe tegenstellingen 
zie tussen de grote politieke partijen, iedere partij heeft een mix tussen de drie genoemde 
waarden.

Hoe is in Tilburg de samenwerking tussen D66 en de VVD?
Niet anders dan met andere partijen. Er hangt geen sfeer van: wij liberalen versus de rest. 
Dat heeft te maken met de profilering van de VVD. Op sommige thema's is het verschil 
met de PvdA en op andere het verschil met het CDA moeilijk te achterhalen.

Wat zijn de argumenten voor de gekozen burgemeester?
Het blijft vreemd dat de functionaris die wordt gezien als het boegbeeld van de gemeente 
via een troebele procedure op zijn plek komt. De stad dient een grotere vinger in de pap 
te krijgen met betrekking tot het kiezen van deze functionaris. Het is niet meer van deze 
tijd om een belangrijke sleutelfiguur van bovenaf te parachuteren, ook al is de ene worp 
wat gelukkiger dan de andere.

Het aantal leden van politieke partijen neemt af. De afgelopen drie raadsverkiezingen was 
de opkomst laag in Tilburg. Moet de politiek actief iets doen om de burger bij haar beleid 
te betrekken?
Ik voorspel dat bij de volgende verkiezingen de opkomst weer bijzonder laag zal zijn. In 
'99 betreft het dan weer een lokale verkiezing, en bij zuiver lokale verkiezingen is de 
media-aandacht en daarmee de opkomst altijd lager dan bij landelijke. Een punt waarop 
de gemeente meer kan doen is aankondigen dat er verkiezingen zijn. Als gemeente 
hebben we daar de laatste keer te weinig in geïnvesteerd.

Een moeilijk te beïnvloeden factor is het bevorderen van de geloofwaardigheid 
van de politiek. Zij maakt het er niet beter op als hete issues tijdens de campagne op een 
onduidelijke manier - of helemaal niet - in beleid worden vertaald. Het is zeer teleurstel
lend om te zien dat rondom de grote thema's van de verkiezingen - verkeersroutes, 
armoedebeleid en inspraak van de burger - halve afspraken zijn gemaakt. Dat zijn grote 
items, waarover slechts procedurele afspraken zijn gemaakt. Dan neem je de uitslag niet 
serieus.

Burgemeester Stekelenburg wil in discussie met inwoners een stadsvisie
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ontwikkelen. Het zou een goede zaak zijn als vóór de verkiezingen die discussies leiden 
tot duidelijke vragen, waarover de politieke partijen zich tijdens de campagne uitspreken. 
Dan ontstaan er duidelijke verschillen en hebben mensen ook iets te kiezen.

De lage opkomst heeft ook te maken met tevredenheid. Je moet er niet al te 
paniekerig over doen; het is een symptoom van het afnemend belang van de overheid.

Dit jaar zijn er weer tweede-kamerverkiezingen. Op welke thema's vindt u dat uw partij 
zich meer dient te richten?
Wat altijd te weinig aandacht krijgt en het kind van de rekening is, is de duurzame 
ontwikkeling. Natuur en milieu zijn de zwakke partijen bij afwegingen. De leefbaarheid 
van de samenleving moet weer een thema zijn en blijven. Een andere thema dat we niet 
mogen onderschatten is demografische ontwikkeling. Er is sprake van vergrijzing en 
ontgroening, hetgeen gevolgen heeft voor de werkgelegenheid, sociale voorzieningen, 
bouwen en verkeer en vervoer.

Ook de multi-culturele samenleving verdient meer aandacht. Zelfs al zouden we 
geen asielzoeker meer toelaten, dan nog zal de samenleving zeer veelkleurig worden. De 
positieve kanten hiervan moeten optimaal benut worden. Ik vind de manier waarop 
Bolkestein met dit thema stemmen wint schandelijk. Hoe hij inspeelt op gesundes Volks- 
empfinden is smakeloos. De discussie moet veel zakelijker gevoerd worden dan hij dat 
doet.

Als u kiest voor milieu betekent dat het Groene Hart ongeschonden blijft en de vijfde 
landingsbaan van Schiphol niet doorgaat?
Dat is een lastige discussie. Je kunt niet doen alsof er geen wereld om je heen is. Je kunt 
het belang van Schiphol als internationale luchthaven niet ontkennen. Met alle technologi
sche middelen moeten we proberen om aan de druk van uitbreiding tegemoet te komen. 
Tegen het vliegverkeer mag er best een campagne gevoerd worden. Het is immers 
energieverslindend en milieubelastend. Vliegen voor privédoeleinden mag aan banden 
gelegd worden, bijvoorbeeld op een prijstechnische manier. Mensen die jaarlijks vliegen 
hebben een fors aandeel in de milieuschade.

Met betrekking tot een aantal gebieden moet je keihard zeggen: "daar blijf je 
vanaf" en kies je radicaal voor natuur en milieu. Je moet accepteren dat Nederland niet 
meer dan een dunbebouwde stad is. Dit heeft als consequentie dat grote spoorlijnen tot 
aan de periferie komen en het daarna sukkelen is. Een Hogesnelheidslijn door zo'n klein 
land trekken; daar is de schaal hier echt te klein voor.

Onlangs is er weer een nota verschenen over de veiligheid van de binnenstad. Welke 
middelen, naast meer politie op straat, wenst D66 hiertoe in te zetten? Gezien de 
krantenberichten is het sinds het opstarten van de discussie nog niet echt veel veiliger 
geworden in de binnenstad.
Het is ernstig dat de politie het vertrouwen van de mensen begint te verliezen. Mensen 
vinden dat hun veiligheid steeds minder in goede handen is bij de politie. De slagvaardig
heid van de politie is belangrijk; daarom moet de gemeente weer zelf de regie over de 
politie voeren.

Er is spanning tussen de wens de horeca weinig in de weg te leggen en bepaalde 
regels na te leven. Zij dient haar verantwoordelijkheid te nemen wat betreft het omgaan 
met haar klanten, happy hours en het gedrag van portiers. Doet zij dit niet, dan moet de 
overheid ingrijpen.

Liberté Egalité Fraternité 24 Verkiezingen 1998



School en werkgelegenheid spelen eveneens een rol. Een andere vraag is: hebben 
jongeren andere ontspanningsmogelijkheden. Bezoekers en horeca moeten hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen. De bebouwing van de binnenstad is niet optimaal, zelfs 
naargeestig. Van de Heuvel na 1.00 gaat een bedreigende sfeer uit.

In Rotterdam was onlangs een felle discussie over de verhouding tussen politie en 
burgemeester. Zou het niet democratischer en kundiger zijn om de raad in samenspraak 
met het OM de politie te laten aansturen?
Die situatie is overal zo, sinds de reorganisatie in regionale korpsen. De burgemeester is 
de korpsbeheerder en daarmee valt de discussie over de politie plaats buiten de 
democratische controle. De politie heeft een vreemde rol in de samenleving. Het is een 
slechte zaak dat de grenzen van het werkveld van de politie en het domein van democra
tische vertegenwoordigers niet samenvallen.

U noemde zojuist het thema armoedebeleid. Wat dient er te gebeuren om de armoede 
terug te dringen?
Meer werkgelegenheid, mensen scholing bieden en werkervaring laten opdoen en extra 
inkomen bieden aan die groepen die door het ijs dreigen te zakken. Er dient gewaakt te 
worden voor een generatie-overdracht van armoede; extra aandacht voor ouders met 
kinderen dus.

De arbeidsbureaus blijken echter nog niet optimaal te functioneren en de gemeente voert 
de bijstandswet zeer streng uit.
Er is een afstand tussen beleid en uitvoering. De gemeenteraad wil een klantvriendelijker 
opstelling. In principe moeten de regels toegepast worden, maar wel ruimhartig en met 
maatwerk. Van organisaties van uitkeringsgerechtigden hoor ik dat de sociale dienst zich 
conform deze gedragslijn is gaan gedragen. Consulenten moeten echter laveren tussen 
het ruimhartige beleid en het toepassen van regels, omdat een chef hen op hun vingers 
kijkt.

Het arbeidsbureau maakt daarentegen een heel moeizame omslag naar een 
slagvaardige organisatie. Als gemeenteraad moeten we een betere greep op het 
arbeidsbureau krijgen en dit beter aansturen. Ik ben benieuwd naar samenwerking met 
het GAK en andere instellingen en de invoering van één loket.

In St. Michielsgestel is er een dame die weigerde te solliciteren - Marta Resink - omdat ze 
al nuttig vrijwilligerswerk deed en er toch weinig kans was dat ze zou worden aangeno
men. De gemeentelijke sociale dienst dreigde haar te korten op haar uitkering. Hoe staat 
u hier tegenover?
Ik ben zeer terughoudend inzake heksenjacht op mensen in de bijstand. Mensen die 
zinvolle maatschappelijke activiteiten ontplooien en graag willen werken moet je niet 
achterna zitten. Dat is verspilde energie en in het huidige tijdsgewricht niet zinvol.
Cedric P. Stalpers
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Jongeren over politiek in hun stad
Enquête onder 240 jongeren over maatschappelijke 
onderwerpen
De JOVD Hart van Brabant en stedelijk jongerenwerk Attak verrichtten onlangs 
een wetenschappelijke studie naar de meningen van 240 Tilburgse jongeren over 
hun stad, ten einde jongeren meer bij de plaatselijke politiek te betrekken. 
Thema's die hierbij aan de orde kwamen waren cultuur, uitgaan, wonen, inspraak 
van jongeren en veiligheid. De uitkomsten van deze enquête geven enkele 
ontwikkelingen aan die ook voor andere steden relevant kunnen zijn.

Er waren verschillende redenen om deze enquête te houden. Gesteld 
wordt wel eens dat jongeren geen maatschappelijke betrokkenheid en politieke 
interesse hadden, maar klopt dit wel? Tijdens de laatste gemeenteraadsverkie
zingen waren de jonge kiezers de grote afwezige. Jongeren - universitair en HBO 
studenten mogelijk uitgezonderd - zijn eveneens de afwezige bij politieke partijen. 
Toch raken politieke besluiten jongeren net zo goed en in sommige gevallen meer 
dan andere bevolkingsgroepen. Ze zijn frequente gebruikers van de binnenstad en 
het uitgaansleven, er zijn aparte regelingen om hen aan een baan te helpen, door 
hun lage(re) inkomen kennen ze beperkingen aan hun wensen en gedrag en ze 
staan met minder kennis, ervaring en daarmee zelfredzaamheid in de maatschap
pij.
Wonen, winkelen en uitgaan
Tabel 1 Reacties op stellingen m.b.t wonen, winkelen en uitgaan (getallen zijn percenta-
9ËSh____________________________________________________________________________

oneens neutraal eens
Tilburg is een leuke stad om in te wonen. 16 15 69
Wonen in Tilburg is betaalbaar. 24 14 62
Tilburg heeft een bruisend uitgaansleven. 36 16 48
Ik ga graag uit in Tilburg. 26 18 56
In Tilburg zijn genoeg plekken om uit te gaan. 41 9 50
In Tilburg kun je gezellig winkelen. 30 18 52
De binnenstad van Tilburg ziet er niet uit. 44 14 42

De meerderheid van de jongeren vindt Tilburg een leuke stad om in te wonen. Het 
uitgaansaanbod stemt niet iedereen tevreden, omdat (zo wezen de antwoorden op de 
open vragen uit) het aanbod duur is, jongeren geweigerd worden bij discotheken en niet 
iedere levensstijl en muziekvoorkeur bediend wordt in de binnenstad. Een grote groep 
jongeren vindt dat de binnenstad er niet uit ziet; dit patroon wordt bevestigd door de 
antwoorden op de open vraag.
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Werk en uitkeringen
Tabel 2 Reacties op stellingen m.b.t. werk, arbeidsbureau en soos (getallen zijn percenta
ges)_._________________________________________________________________________

oneens neutraal eens
Ik word goed behandeld op mijn werkplek. 14 6 80
Ik ben tevreden over mijn huidige werk.
Ik vind dat de gemeente genoeg doet om

17 9 74

jongeren aan een baan te helpen. 
Ik heb positieve ervaringen met het

57 19 24

arbeidsbureau. 36 23 41
Het arbeidsbureau doet veel voor me.
Ik ben tevreden over de manier waarop

59 19 22

de soos met me omgaat. 47 27 26
De soos kijkt teveel op mijn vingers. 24 13 63
De soos helpt me bij het vinden van werk. 68 28 4

Jongeren zijn doorgaans tevreden over hun werk, al worden studenten en jongeren met 
een voltijdsbaan beter behandeld op hun werkplek dan andere jongeren. JWG'ers, 
jongeren in het leerlingwezen en scholieren worden het minst goed behandeld op hun 
werkplek. Een verklaring hiervoor is dat hun maatschappelijke positie minder sterk is dan 
die van jongeren met een reguliere baan en studenten. Jongeren in het leerlingwezen en 
uitkeringsgerechtigden vinden het uitgaan minder leuk; mogelijk heeft dit te maken met 
het geld dat ze te besteden hebben. Zowel het arbeidsbureau als de sociale dienst 
worden zeer negatief beoordeeld.

C ultuur en  b ib lio th e e k
Tabel 3 Oordelen over cultuur en de openbare bibliotheek (getallen zijn percentages).

oneens neutraal eens

Op cultureel gebied is er voldoende te beleven 
in Tilburg. 27 12 61
Ik ben tevreden over de bieb. 5 3 92
Tilburg heeft voldoende goede bioscopen. 17 3 80
In Tilburg zijn genoeg plekken waar je na 
popmuziek kunt luisteren.
In Tilburg moet een stedelijk jongerencentrum

37 17 46

komen.
Ik vind meestal wel iets van mijn gading

12 13 75

in het aanbod van de Schouwburg. 50 11 39

Tilburg is een stad waar best wat te beleven valt, volgens de ondervraagden. Over de 
bieb en de bioscopen is men zeer te spreken. Over de Schouwburg echter duidelijk veel 
minder, al zijn de hoger opgeleiden, scholieren van HAVO en VWO en meiden zijn iets 
positiever over deze instelling. Over de instelling werd enkele keren opgemerkt dat men 
deze duur vond. Zowel uit de open als uit de gesloten vragen kwam naar voren dat het 
aanbod aan popmuziek verruimd mag worden. Een stedelijk jongerencentrum is duidelijk 
gewenst.
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G em eentepolitiek  en -beleid
Tabel 4 Oordelen over inspraak van jongeren in de raad en milieuvriendelijkheid en

oneens neutraal eens
Ik heb te weinig inspraak in de gemeenteraad. 
Politici nemen beslissingen zonder naar

12 28 60

jongeren te luisteren. 12 18 70
Gemeente Tilburg werkt klantvriendelijk. 34 36 30
Gemeente Tilburg werkt milieuvriendelijk. 21 27 52

Het vertrouwen onder de jongeren in de politiek is erg laag. Eén op de drie jongeren vindt 
de gemeente niet klantvriendelijk. Over de milieuvriendelijkheid van de gemeente is men
beter te spreken.

T o le rantie
Tabel 5 Oordelen over tolerantie in Tilburg (getallen zijn percentages).

oneens neutraal eens
T ilb u rg  is ee n  to le ra n te  s tad .
T ilb u rg e rs  g a a n  op  ee n  to le ra n te  m a n ie r m et

34 17 49

b u ite n la n d e rs  om .
T ilb u rg e rs  g a a n  op  ee n  to le ra n te  m a n ie r om  m et

42 20 38

m e n se n  d ie  a n d e rs  z ijn .
D isco th e ke n  w e ig e re n  jo n g e re n  om  o n b e n u llig e

37 21 42

red en en . 19 7 74
Ik w o rd  g e w e ig e rd  bij d isco th e ke n . 59 9 32

De cijfers over tolerantie in Tilburg zijn niet geruststellend. Lager opgeleide jongeren en 
jongeren met een uitkering of in de JWG vinden Tilburg intoleranter dan andere jongeren. 
Vorig jaar is een onderzoek gedaan naar uitgaan en veiligheid, dat uitwees dat één op de 
drie jongeren geweigerd wordt bij discotheken; dat cijfer wordt in deze enquête ook 
teruggevonden. Mannen en jongeren boven de 19 worden meer geweigerd dan anderen. 
Het merendeel van de jongeren heeft geen vertrouwen in het weigerbeleid van discothe
ken.

V e ilig h e id  en  p o lit ie
Tabel 6 Oordelen over de veiligheid in Tilburg en de politie (getallen zijn percentages).

oneens neutraal eens
Ik vind Tilburg een veilige stad.
Als ik 's avonds alleen over straat loop

62 13 25

voel ik me veilig. 54 13 33
Ik voel me veilig in mijn wijk. 23 10 67
Er moet meer politie op straat komen. 27 10 63
De politie gaat op een nette manier met mij om. 27 14 59
Er is te weinig politie op straat. 36 16 48

Jongeren vinden Tilburg onveilig en willen meer politie op straat. "Er moet meer politie in 
de binnenstad zijn," merkte een jongere op, "Het is niet leuk meer als je gaat stappen. Je 
hoeft maar een verkeerd woord te zeggen en je hebt al een klap op je bek. Ik ben een 
van de velen die niet meer uitgaan in Tilburg; ik zit net zo lief met vrienden thuis met een
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pilsje." Jongeren geven te kennen het zinloze geweld beu te zijn en verwachten dat de 
politie hier wat aan doet. Studenten en werkende jongeren voelen zich minder onveilig 
dan andere jongeren tijdens het uitgaan. Een verklaring hiervoor is dat zij op andere 
dagen uitgaan. Meer dan één op de vier jongeren vind dat de politie niet goed met hem 
omgaat ('ze zijn onnodig grof en lokken daardoor geweld uit,1 merkte een ondervraagde 
op).

O pen vraag: "Wat z o u  je  h e t l ie fs t  aan je stad  veranderen?"
Tabel 7 Onderwerpen die jongeren aankaarten bij de open vraag "Wat zou je het liefst 
aan Tilburg veranderen? (getallen zijn percentages)________________________________
Onderwerp Percentage
Uitgaan 30%
Uiterlijk van de binnenstad 24%
Uiterlijk van Tilburg in het algemeen 20%

Totaal uiterlijk 44%
Veiligheid algemeen 22%
Veilig en politie 10%

Totaal veiligheid 32%
Plekken voor jongeren 16%
Verkeer 11%
Milieu 8%
Cultuur 7%
Bestuur 5%
Winkels 5%

Jongeren vonden dat er meer uitgaansgelegenheden dienden te komen, vooral voor 
mensen met een dunne beurs of die een andere smaak hebben dan de 'doorsnee'. Het 
uitgaan dient gezelliger en veiliger te worden. Voorts wordt van de gemeente verwacht 
dat ze "meer onderzoek doet naar cafés en de discotheken wat uitgaan betreft. Niet 
alleen jongeren maken problemen; het komt van twee kanten."

Het uiterlijk van Tilburg komt er slecht af in de ogen van jongeren. Men vindt de 
stad onpersoonlijk, ongezellig, niet leefvriendelijk, teveel beton ('Tilburg is een beton- 
stad'), te weinig groen en lelijk. Men vindt dat de gemeente teveel gesloopt heeft en bij de 
bouw van nieuwe gebouwen geen aandacht heeft voor de bestaande stijl: "Je kunt een 
hypermodern gebouw niet naast een monument plaatsen" en "Als er midden in de stad 
nieuwe gebouwen worden neergezet, moet er rekening gehouden worden met de oude 
stijl".

Opmerkingen over veiligheid hadden te maken met uitgaan (veilig zijn tijdens het 
uitgaan en op weg naar huis), met de (af)wezigheid van politie en de mentaliteit van de 
politie. Jongeren menen dat de politie zich niet zoveel met kruimelwerk zoals fietsbelcon- 
troles moet bezighouden, maar ook zware overtreders moet aanpakken. Een uitspraak 
was: "De politie moet zich meer bezighouden met vandalisme en ze lokken zelf veel te 
vaak geweld uit door onnodige grof gedrag." Steekwoorden zijn: Tilburg en het uitgaan is 
onveilig en de politie wekt weinig vertrouwen. Daarnaast moet er betere verlichting zijn 
naast fietspaden.

16% van de jongeren gaf spontaan aan dat er voor hen geen plek was waar ze 
hun vrije tijd konden doorbrengen en er te weinig voor hen te doen was.

Opmerkingen over verkeer hadden te maken met: beter onderhoud en 
schoonmaken van wegen (glas), meer aandacht voor de fietser (overal kunnen stallen), 
goedkoper en meer openbaar vervoer.
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Enkele ondervraagden wensen een gevarieerder aanbod aan winkels. Meer 
exclusiviteit en kwaliteit waren steekwoorden m.b.t. het winkelaanbod dat jongeren graag 
zien. Een kleine groep jongeren wenst ook een rijker cultureel leven in Tilburg: een klein 
podium voor cabaret en toneel (zowel amateur als professioneel) en meer popconcerten 
zijn gewenst.

Opmerkingen over tolerantie hadden vooral te maken met het weigerbeleid van 
discotheken, dat de ondervraagden niet aanstond. Opmerkingen over het bestuur van de 
stad wekten de indruk dat ondervraagden niet veel vertrouwen hebben in de politiek: 
minder prestige-projecten, meer eerlijke politici en politici moeten meer naar jongeren 
luisteren niet de stad volbouwen zonder erover na te denken.

C o n c lu s ie s
De sociale voorzieningen en de hulp aan werkloze jongeren is duidelijk beneden de maat. 
Arbeidsbureaus zetten zich onvoldoende in om jongeren aan een baan te helpen en de 
sociale dienst bestempelt aanvragers als potentiële fraudeurs in plaats van hen op pad te 
helpen. De sociale dienst is in de praktijk noch sociaal noch dienstbaar. Misschien dat 
beleidsmakers hiermee geld denken te besparen, maar voor hen die op deze diensten 
zijn aangewezen is deze ontwikkeling onwenselijk.
Voor een aanzienlijke groep jongeren zijn de woonlasten te hoog en zijn sommige 
vrijetijdsbestedingen buiten handbereik. Niet alleen financieel is een prettige vrijetijdsbe
steding moeilijk te verkrijgen, ook de geringe diversiteit van het uitgaansaanbod is voor 
sommigen problematisch. Daarnaast houdt het weigerbeleid van discotheken groepen 
jongeren buiten de deur; een situatie waarvoor de politiek meer oog dient te krijgen, ook 
omdat het gedrag van uitsmijters soms gepaard gaat met geweld en de veiligheid in de 
binnensteden niet ten goede komt.
Die jongeren die een baan hebben zijn hier doorgaans tevreden over. Dat was een 
verheugende vondst. Minder positief is dat kleine deelgroepen het moeilijk hebben op 
hun werkplek en daarom extra bescherming verdienen van de overheid. De positie van 
tieners op de arbeidsmarkt verdient extra regelgeving ten einde een goede betaling en 
behandeling te garanderen. De Jeugd Werk Garantiewet (JWG) is niet het wondermiddel 
dat het Ministerie van Sociale Zaken ons wil doen geloven. De arbeidsvreugde en - 
tevredenheid is bij JWG'ers duidelijk minder sterk. Gekoppeld aan de overige problemen 
van de JWG (onvoldoende doorstroming en onvoldoende beloning voor het volgen van 
onderwijs) pleit dit resultaat voor het kritisch bezien van deze wet.
Ernstig, vooral in het licht van de komende verkiezingen, is het geringe vertrouwen dat 
jongeren in de politiek en de (plaatselijke) overheid hebben. Gesteld werd dat de 'genera
tie nix' nergens interesse in had. Deze enquête laat een ander beeld zien: de politiek 
heeft onvoldoende interesse in jongeren en pakt het thema jongerenparticipatie niet of 
slecht aan. De (door D66 veronderstelde) kloof tussen burger en politiek blijkt niet fysiek 
te zijn (beide groepen ontlopen elkaar), maar eerder inhoudelijk: jongeren begrijpen niet 
waarom beslissingen genomen zijn en voelen zich niet gehoord. De vorm waarin politiek 
bedreven en beleid gemaakt wordt, vormt een te hoge drempel voor actieve participatie 
van jongeren.
Vergeleken met eerdere enquêtes naar veiligheid in de binnenstad, is de situatie 
verslechterd. 'Blauw op straat' mag geen loze kreet zijn en het thema veiligheid heeft een 
terechte plaats in de campagne gekregen. De onveiligheid concentreert zich in de 
binnenstad ofwel het uitgaansgebied. Dit gebied kampt met meerdere, mogelijk samen
hangende problemen: de vormgeving is lelijk, onpersoonlijk en roept gevoelens van 
onveiligheid op. Daarnaast kan niet iedere levensstijl en inkomensgroep zijn smaak 
terugvinden in het aanbod.
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A fslu iten d
De uitkomsten van deze enquête hebben voor een golf van publiciteit gezorgd. Tevens 
bewijst de enquête dat jongeren wel degelijk een mening hebben over politieke onderwer
pen, als deze bevraagd wordt op het juiste abstractieniveau en in de juiste bewoordingen. 
Ze geven zelf spontaan aan wat ze graag veranderd zien aan hun stad. De politiek en de 
overheid doet er verkeerd aan te denken dat ze jongeren in een ongeschikte vorm 
(ellenlange vergaderingen) op een verkeerde plaats (op een hoogdrempelige partijpolitie
ke vergadering of in een hoogdrempelig gemeentehuis) in een verkeerde taal (gelieve de 
gemiddelde gemeentelijke nota door te lezen om een indruk te krijgen hoe slecht het 
gesteld is met het taalgebruik van onze overheid) bij politieke vraagstukken te betrekken. 
Jongeren interesseren zich wel degelijk voor politiek, maar ga naar hen toe, laat hen de 
onderwerpen van gesprek kiezen en spreek ze in hun taal aan.

C edric  P . S ta lp e r s  is  o n d -h o o fd r e d a c te u r  v a n  L ib e r té  E g a lité  P r a te r n ité , v r i jw i l l ig e r  b ij  
S te d e lijk  J o n g e re n w e rk  A t t a k  en  w e r k z a a m  b ij d e  P a c id te i t  d e r  L e tte r e n  v a n  d e  K a th o lie k e  
U n iv e r s i te i t  B ra b a n t. H i j  s c h r e e f  d i t  a r tik e l  op  p e r so o n lijk e  tite l .

Op campagne in Nederland, 
Vlaanderen en Amerika
Wat mag wel en wat mag niet tijdens campagnes? Wordt de vorm belangrijker 
dan de inhoud? Hoe belangrijk is een goede campagne? CDJA Noord-Brabant en 
de CVP-jongeren organiseerden een congres waarin deze vragen aan de orde 
kwamen. De heer Wigger sprak over de campagne van het CDA, de heer Zwager
man ging in op de Amerikaanse verkiezingscampagnes en Danny van Assche 
(Christelijke Volks Partij) gunde een blik in de Vlaamse politieke keuken.
Geen m a rk etin g  zo n d er  id e o lo g ie
De heer Wigger, de verantwoordelijke voor marketing op het CDA partijbureau in Den 
Haag, ging in op de rol van marketing in verkiezingscampagnes. "Marketing is noodzake
lijk, maar staat niet los van de inhoud," was zijn stelling. "Na het verlies in '94 was er een 
lange opbouw na de campagne voor deze verkiezingen. Allereerst was er de commissie 
Gardeniers en werd de laatste campagne geëvalueerd. De conclusies waren dat er 
problemen waren met de overdracht van het leiderschap, de regie, afstemming tussen 
kandidaten en een gebrek aan inhoudelijk profiel. Trendonderzoeken wezen uit dat de 
maatschappij iets anders wilde dan het toenmalige CDA-beleid. Een socialer gezicht was 
wenselijk."

"Een ontwikkeling waarmee het CDA te maken kreeg was ontzuiling, het verdwij
nen van het automatisch verband tussen het hebben van een bepaalde godsdienst en het 
stemmen op de daarmee corresponderende partij. Een katholiek kan Groen Links stem
men. Een andere thema dat voor ons belangrijk is, zijn normen en waarden. Normen en 
waarden betekenen dat er meer is dan alleen geld verdienen."

"Het was ons duidelijk dat we meer moesten weten wat er leeft. Onderzoek wees 
twee dingen uit. Het CDA kalfde af, verloor langzaam maar zeker terrein aan VVD en
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D66. Daarnaast maakten mensen geen directe koppeling tussen het CDA en een bepaald 
thema. De PvdA werd geassocieerd met zorg, de VVD met veiligheid, maar het CDA was 
niet meer dan een 'bestuurderspartij' hetgeen weinig nuttig is als je in de oppositie zit.
Andere problemen waren dat het ledental terugliep en het electoraat op drift was en 
teveel dynamiek kende."

"Nieuwe wegen, vaste waarden was de formulering van wat we wilden bereiken 
in Nederland, afgezet op een lijn van vijftien jaar. Dat programma is niet in een achterka
mertje geschreven, maar interactief. We hebben thema's en ideeën opgepikt van partijle
den en ons afgevraagd: wat gebeurt er met het electoraat? Wat vinden mensen belangrijk 
en hoe matchen we dat met onze eigen ideeën? We hebben voor dit onderzoek een 
segmentatie gemaakt op basis van levensstijl, hetgeen nodig was omdat de kiezersmarkt 
erg gefragmenteerd is. Je kunt bijvoorbeeld niet spreken over 'de' boeren, want een 
akkerbouwer uit het noorden is anders dan een varkensboer uit Brabant. Klassieke 
indelingen van kiezers in groepen bijvoorbeeld naar leeftijd, inkomen en geslacht zijn niet 
toereikend."

"Welke onderwerpen leg je in de etalage? Thema's die wij willen communiceren 
zijn gezin, onderwijs, zorg, veiligheid en solidariteit. Veiligheid bleek belangrijk te zijn voor 
het zwevend segment dat tegen de VVD aanzit. Voor de communicatie van thema's 
hadden we keuze uit twee tactieken: priming en framing. Priming wil zeggen dat we ons 
thema hoog op de agenda zetten, zoals het gezin. Framing betekent dat een thema dat 
kiezers hoog op de agenda hebben staan, aandacht krijgt in jouw campagne. Zo denken 
wij bijvoorbeeld anders over veiligheid dan de VVD."

"Daarna hebben we gemeten hoe onze standpunten vielen. Meten is weten, 
weten is beheersen. Politieke marketing concentreert zich op de vraag hoe je inhoud en 
doelgroep kunt koppelen. De kerntaak van een politieke partij is het bundelen van ideeën 
tot ideologieën en het formuleren van ideeën die verder springen dan de eerste vier jaar."

D e  m e n se n  achter d e  p o lit ic u s
Alexander Zwagerman was betrokken bij verschillende Amerikaanse verkiezingscampag
nes als spindocter. Hij ging in op de verschillen tussen de Amerikaanse en Nederlandse 
manier van campagnevoeren. "De Amerikaanse politiek is meer gericht op gevoelens dan 
op ratio. Mensen willen vermaakt worden en zappen meer. Politiek is meer een show, wat 
je ook ziet in de rechtspraak, waar emoties evenzeer dominant zijn. Journalisten leggen 
politici dan ook niet het vuur aan de schenen, maar geven hen de ruime om kiezers te 
vermaken. Als het interview niet interessant is, haken kijkers af. Het is cruciaal om de 
aandacht van kijkers te trekken en vast te houden. De Amerikaanse politiek is veel harder 
dan hier. Winnie Sorgdrager was daar na drie maanden al weggestuurd. Er wordt ook 
constant campagne gevoerd. Als je gekozen wordt heb je twee opties: je gaat flink 
verdienen in alle commissies waar je in zit zonder zorgen over je herverkiezing, of je gaat 
de dag na de verkiezingen meteen een nieuwe campagne opzetten."

"De inhoud is georganiseerd door mensen achter de politicus. De politicus is 
eigenlijk een politiek product dat je verkoopt. De organisatie wordt verzorgd door 
spindocters, die bijvoorbeeld de politieke uitspraken van de tegenstander volgen. Ik zelf 
analyseerde televisiespots van de tegenstander, probeerde de fouten eruit te lichten en 
een goede tegenreactie te bedenken."

"Het belang van televisie werd voor het eerst duidelijk gedemonstreerd door 
Kennedy. Een journalist had het debat tussen Kennedy en Nixon via de radio gevolgd en 
meende dat Nixon de winnaar was, terwijl op de televisie Kennedy veel beter overkwam, 
omdat de andere kandidaat pas ziek was geweest, een donker pak droeg en zweette."

"Emoties kunnen op twee verschillende manieren worden ingezet in een 
campagne. Je kunt met je campagne vrees en angst opwekken, hetgeen de republikei
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nen tegen Dukakis hebben gedaan. Zij suggereerden met hun campagne dat door 
Dukakis' softe aanpak van criminaliteit drugsdealers vrij spel zouden krijgen. Voor de 
Reagan campagne werd daarentegen geprobeerd heel positieve emoties op te wekken, 
met krachtige, blijstemmende beelden en muziek. Zonder iets te zeggen over het beleid 
dat men voor ogen stond. De campagne was hoogst effectief, alhoewel geen politiek 
inhoudelijke boodschap geformuleerd werd. De democraten probeerden tegenwicht te 
bieden aan de Reagan-campagne met televisiespots die inspeelden op de angst voor de 
inperking van civil rights door de republikeinen. Deze opzet had wel enig effect, maar lang 
niet zoveel als de positieve Reagan-campagne."

"In Nederland werkt deze manier van campagnevoeren niet. De Amerikaanse 
geest is anders dan de Nederlandse. Een campagne die inspeelt op positieve gevoelens 
mag, maar een negatieve is not done. Er wordt sowieso niet zo sterk ingespeeld op 
emoties in Nederland. De campagnes zijn heel soft, omdat hier meer een consensus- 
geest heerst. Roken lossen we ook samen wel op. Met de harde Amerikaanse campag
nes kun je fouten eerder afstraffen en wordt het kabinet eerder gereshuffeled. De harde 
lijn leidt er ook toe dat spots aan juristen worden voorgelegd om je in te dekken tegen 
rechtszaken. Sommigen politici doen zelfs dit niet, omdat tegen de tijd dat de rechtszaak 
speelt, de verkiezingen al geweest zijn."

M oeder v a n  a lle  v e r k ie z in g e n
Danny van Assche, lid van de Vlaamse Christelijke Volks Partij (CVP), sprak over de 
campagnes van zijn partij voor de vorige en komende verkiezingen. "Net als in de 
Verenigde Staten, wordt in Vlaanderen meer gebruik gemaakt van professionele marke
tingbureaus dan in Nederland. De mensen die de reclame bedenken zijn echte professio
nals."

"Het fameuze cliëntalisme is ingebakken in de Belgische maatschappij. Bouwver
gunningen of studiebeurzen werden geruild tegen donaties. Tot in de tachtiger jaren was 
politiek een ruil, was er een verstrengeling tussen bedrijfsleven en politiek. De campag
nes waren daardoor grootschaliger en duurder dan in Nederland. Toen mocht dat, was 
het toegestaan dat de politiek was aangestuurd door giften, zoals die van Helicopter- 
bedrijf Agusta."

“Het eerste kantelmoment voor het cliëntalisme was de doorbraak van het 
Vlaams Blok. Het tweede kantelmoment was de twijfel over het functioneren van de 
politiek, door de affaire Dutroux. De oude politieke cultuur moest plaats maken voor de 
nieuwe; het woord 'nieuw' is cruciaal in de campagnes van alle partijen. Er zijn twee 
wetten gekomen om aan het cliëntalisme een einde te maken. De Wet Partij Financiering 
verbiedt giften aan partijen. Giften aan personen zijn niet langer aftrekbaar, zijn aan een 
plafond gebonden en zijn verplicht openbaar. Daarnaast financiert de overheid politieke 
partijen. De Wet Verkiezingsuitgaven bepaalt het maximumbudget voor de campagne 
van een politieke partij en haar kandidaten. Deze wet verbiedt commerciële reclamebor
den en gadgets [weggevertjes] als gratis balpennen."

"De bureaus die gebruikt worden voor campagnes, staan los van de partijen. 
Bureau Slangen gaat van de CVP naar de VLD. We voelen ons niet helemaal prettig bij 
de gedachte dat iemand die bij al onze vergaderingen aanwezig was nu met onze 
keukengeheimen naar de VLD gaat. Die partij heeft een niet zeer succesvolle campagne 
bedacht voor de vorige verkiezingen. Zij hadden een heel harde campagne gevoerd 
tegen het kabinet de Haene-Tobback, hetgeen stemmers naar de SP joeg. De SP werd 
de sympathieke underdog door de harde campagne van de VLD en won zo de stemmen 
van de twijfelaars. De kiezers wilden de SP niet zo hard afstraffen als de campagnes van 
de VLD suggereerden."

"Opiniepeilingen bleken eveneens bedrieglijk voor hen. Door de stemplicht zijn
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opiniepeilingen onbetrouwbaarder; zwevende kiezers blijven in België niet thuis en 
vertekenen de uitslag. Guy Verhofstad heeft de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV) 
vernieuwd en zijn liberaal-democratische partij zat enorm in de lift volgens de peilingen. 
Meer dan dertig procent van de kiezers zou op hen stemmen. Bij de verkiezingen voor het 
Europees Parlement en de laatste kamerverkiezingen bleef de doorbraak echter uit; men 
kreeg wel meer zetels, maar lang niet zoveel als voorspeld was. Door dit grote verschil 
tussen peiling en feitelijk resultaat werden de VLD uiteindelijk als verliezer afgeschilderd."

"Bij de Vlaamse campagnes ligt het accent meer op het plaatselijke. Je hebt 
namelijk 11 arrondissementen voor Vlaanderen, elk met een eigen lijsttrekker. Elke 
kandidaat heeft zijn eigen team en er zijn veel minder problemen met kandidaten die een 
eigen campagne voeren, zolang hun uitspraken maar niet haaks staan op de landelijke 
lijn. De teams geven een feestelijk elan aan de verkiezingen en hebben vaak heei 
inventieve promotie-instrumenten."

"De eerstkomende verkiezingen worden in België de moeder van alle verkiezin
gen. Op één dag wordt voor de kamer, senaat, het Europees Parlement en de 
deelstaatparlementen gestemd. Dat er zoveel verkiezingen op één dag plaatsvinden is 
niet echt gelukkig."

A fs lu ite n d
Tijdens het congres werden de televisiespots van de Nederlandse politieke partijen aan 
het publiek voorgelegd. Het bleek dat - m.u.v. de Groen Links spot - onvoldoende over de 
opzet was nagedacht. De spots waren niet goed gericht op de doelgroep, hadden te 
weinig sfeer, brachten geen gevoel over en hadden geen goede muzikale ondersteuning. 
Wat betreft het brengen van de boodschap, doen de Nederlandse campagnevoerders er 
mogelijk goed aan vaker over de grens te kijken.

C e d r ic  P . S ta lp e r s

Een brug mag pas belast worden, als 
hij zijn eigen gewicht kan dragen.
Bespreking van Werkloosheid en Armoede: de oplos
sing die werkt
Sinds vier jaar onderhoudt de redactie van dit blad contacten met de derde 
liberale groepering in ons land, het Sociaal Liberaal Forum en het daaraan 
verbonden Samuel van Houten Genootschap. Aan themanummers over econo
mie, liberalisme en flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft dit genootschap 
reeds haar bijdrage geleverd. Ook is zij ter sprake gekomen bij de bespreking van 
Patrick van Schies P a a rs  in  P e r sp e c tie f . De meest recente uitgave van het Samuel 
van Houten Genootschap is W e rk lo o sh e id  en  A rm o e d e :  d e  o p lo s s in g  d ie  w erk t, 
geschreven door Hans Hulst en Auke Hulst, met medewerking van Thomas Cool.
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Naast criminaliteit is de bestrijding van de werk
loosheid een van de thema's die hoog op de het 
verlanglijstje staat van de kiezers. Toch slagen 
politici er maar matig in om meer mensen aan 
een baan te helpen. In Nederland staan 2 mil
joen mensen gedwongen aan de zijlijn. Deze 
massale werkloosheid zorgt voor een sociaal 
economische verlamming, leidend tot een soci
aal isolement voor de individuele werkloze en 
een maatschappelijk isolement voor de groep 
werklozen als geheel. Werkenden en werklozen 
wonen in verschillende delen van steden, waar
door de kloof tussen die groepen gevoelsmatig 
en demografisch steeds verder toeneemt. Het 
gierend uit de hand lopen van de WAO begin 
negentiger jaren is een van de symptomen van 
de massawerkloosheid: deze regeling is m.n. in 
zeventiger jaren massaal gebruikt om werklo
zen in te parkeren, met alle gevolgen voor de 
betaalbaarheid van dien.

N ep b anen  a ls  p ijn s t ille r
Veel van de maatregelen die de politiek neemt 
tegen de werkloosheid - zoals de Jeugd Werk 
Garantiewet - zijn niet meer dan een pijnstiller als middel tegen een zeer ernstige ziekte. 
De oorzaak wordt er niet door aangepakt, maar de symptomen worden tijdelijk even 
verzacht. Een van de bekendste pijnstillers is de Melkert-baan die - ondanks alle nobele 
bedoelingen - maar weinig resultaat oplevert (nog afgezien van de helse bureaucratie 
waarmee dit banenplan gepaard gaat). Projecten van de FNV sneuvelen door de 
concurrentie met de Melkertbanen en een deel van deze banen wordt ingevuld met 
banenpoolers (waardoor er niet meer mensen werk krijgen, maar mensen van het ene 
naar het andere banenplan gesluisd worden).

Arm oede
Armoede en werkgelegenheid zijn nauw met elkaar verbonden. Armoede wordt in dit 
boek gedefinieerd als "een tocht langs de afgrond. Steeds bestaat de kans dat er onver
wachte uitgaven gedaan moeten worden, voortdurend worden de dagen geteld tussen 
de ontvangst van de bijstandsuitkering en de noodzaak tot betalen voor voedsel, kleding 
of huur. Voor velen is dit demoraliserend: ook al doe je nog zo je best, steeds opnieuw 
kom je in de problemen. Armoede is een samenspel van meerdere problemen tegelijk - 
beperkte financiële middelen, langdurige bestaansonzekerheid, een onzeker 
toekomstperspectief - die met haar ijzeren houdgreep langzaam maar zeker alle hoop 
en leven uit een mens kan wringen." De groep aan de onderkant redt het niet op eigen 
kracht uit de problemen te komen en raakt gevangen in een vicieuze cirkel van werk
loosheid, onvoldoende scholing, gezondheidsproblemen etc."

De armoede in Nederland is niet zo fysiek als in Afrika, maar eerder sociaal- 
psychologisch: mensen aan de onderkant leven in maatschappelijke isolatie en zijn
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afhankelijk van allerlei voorzieningen7. Daarnaast wijst onderzoek uit dat mensen met 
een laag inkomen veel korter leven en twaalf jaar langer dan anderen in een slechte 
gezondheid verkeren.

De gevolgen van armoede in Nederland zijn deel terug te vinden in criminaliteit, 
normvervaging, druggebruik en psychologische problemen voor de groep die erdoor 
getroffen wordt. Deze groep mensen krijgt het gevoel een 'loser' te zijn, die niet meer 
meetelt en dus sterk in haar eigenwaarde geraakt is.

C ijfe r z w e n d e l en  v erb o rg en  w e r k lo o sh e id
Door nieuwe berekenmethoden is in 1988 het aantal werklozen sterk 'gedaald': een deel 
van de feitelijke werklozen valt niet meer binnen de groep werklozen zoals gedefinieerd 
door het CPB . Door deze verandering van definitie heeft een groep van 270.000 
'plotseling een baan'. Andere verborgen werkloosheid betreft de wegsluizing naar de 
AAW en de WAO.

Werkloosheid manifesteert zich het sterkst aan de onderkant van de arbeids
markt waar de te hoge lastendruk zich relatief het sterkst laat gelden. Mensen met een 
lage opleiding hebben een grotere kans op werkloosheid dan mensen met een hogere 
opleiding. Een van de eerste rapporten die ingaat op de oorzaak van de Nederlandse 
ziekte is dat van Kolnaar, waarin gesteld wordt dat de kosten van een minimumloner 
lang niet altijd opwegen tegen de productiviteit die hij kan leveren.

H et k ro m m e sp atb ord
Het bedrag dat mensen nodig hebben om zichzelf te kunnen bedruipen is ongeveer 21 
duizend gulden. Voor een werkgever kost een werknemer echter 36 duizend gulden, 
omdat bovenop het netto-salaris ook nog eens belastingen en premies komen. Was een 
werknemer voor 21 duizend nog wel rendabel voor een werkgever, voor 36 is hij dat niet 
meer en wordt hij gedwongen plaats te nemen op de reservebank. Deze werknemer had 
zichzelf kunnen bedruipen als aan de onderkant van de arbeidsmarkt de belasting veel 
lager was, nu kost hij echter alleen maar belastinggeld (namelijk datgene wat nodig is 
om zijn uitkering te betalen). Deze belastingen werken als een kromgebogen spatbord. 
De hoge belastingen remmen de werkgelegenheid. Verlaag je de belastingen aan de 
onderkant, dan zorgt dit rechtbuigen van het spatbord ervoor dat de werkgelegenheid 
weer zal stijgen.

B ela stin g v a cu ü m
Het OESO-beleid (en daarmee ook het Nederlandse) beleid houdt in dat hoge marginale 
tarieven funest zijn voor de economie. Dus wordt er gestreefd naar het afnemen van de 
belastingprogressie. Het nadeel hiervan is dat de belastingvrije voet veel te laag is. Deze 
voet zou moeten worden opgetrokken tot het bestaansminimum, zodat mensen pas 
belasting gaan betalen als ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Een 
bvrug mag pas belast worden, als hij zijn eigen gewicht kan dragen. Politieke discussies 
over de wig concentreren zich op de verkeerde wig: het dient niet om de marginale maar 
om de gemiddelde wig te gaan, en dan met name aan de onderkant.

Het belastingvacuum is het gebied tussen het bestaansminimum en het bruto- 
minimumloon; het gebied waarin niemand i.v.m. de wet op het minimumloon mag

7 In Een Tilburgs onderzoek naar de tevredenheid van jongeren over gemeente
lijke instellingen en voorzieningen kwam naar voren dat zowel arbeidsbureau als 
de sociale dienst zeer beneden de maat scoorden, werklozen behandelden als 
potentiële fraudeurs en onvoldoende deden om jongeren aan een baan te helpen.
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werken. In dit gebied hebben belastingen feitelijk geen functie. In het vacuüm worden 
geen belastingen betaald. Bij het opruimen van het vacuüm is het risico van derving van 
belastinginkomsten derhalve nihil. "Het voordeel van de huidige inefficiënte situatie is 
evident: er kan gratis winst behaald worden. Een beleid dat er op gericht is om het 
vacuüm op te heffen heeft dus de nodige speelruimte. Specifieke maatregelen aan de 
onderkant hoeven dus niets te kosten."

Door het belastingvacuüm op te heffen worden productiviteit en salaris weer in 
evenwicht gebracht, zodat mensen een baan in plaats van een uitkering kunnen krijgen. 
Het doel van het voorstel is niet om aan het netto-minimumloon te tornen of mensen een 
onderbetaalde baan in te drukken, maar om zowel werknemers en werkgevers pas te 
belasten op loon vanaf een hoogte waarbij dat zinvol is.

Centraal P la n  B ureau  en  b e le id sv ersta rr in g
Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft het monopolie op economische adviezen en 
berekeningen, terwijl deze organisatie verre van optimaal functioneert. De 
monopoliepositie leidt tot onvoldoende zelfkritiek en weinig vernieuwende visies. Het 
CPB, dat overheid en politieke partijen adviseert, heeft met haar analyses ver naast de 
waarheid gezeten inzake de WAO en wachtgeldproblematiek. Ook en vooral op het 
gebied van de werkloosheid treft het CPB blaam. Vernieuwende visies van werknemers 
in de organisatie werden tegengehouden, te groffe en verouderde modellen werden 
gehanteerd en bij het CPB is de verkeerde opvatting gegroeid dat de werkloosheid 
permanent is.
Voorgesteld wordt om het CPB los te koppelen van het ministerie waaraan het momen
teel geacht wordt zich loyaal op te stellen, en van deze instelling een onafhankelijk 
economisch hof te maken dat tot taak heeft rijksbegrotingen te controleren op economi
sche gezondheid. "Het verschuiven van enige macht van de politieke kaste naar een 
Economisch Hof is niet nodig omdat politici geen verstand van economie zouden 
kunnen hebben, maar omdat een evenwichtiger verdeling van macht te verkrijgen. Hier 
is de democratie juist bij gebaat; de kwaliteit van checks and balances wordt vergroot. 
Bovendien is het volstrekt in overeenstemming met het basisrecht op goed bestuur en 
de beschikbaarheid van informatie."

A fslu iten d
Het boek gaat uitgebreid in op andere thema's die ook in Liberté Egalité Fraternité zijn 
besproken. Zo passeren het basisinkomen en de vlak-taks de revu. Een groei in de 
werkloosheid zal positieve effecten hebben op veiligheid, werk in onderwijs en verzor
ging en meer kansen voor beginnende ondernemers.

Dit boek is van groot belang, een absolute must voor sociaal en klassiek 
liberalen. Sterker nog, het behoort tot de noodzakelijke literatuur van iedereen - 
ongeacht zijn politieke kleur - die zich met het werkgelegenheidsvraagstuk bezighoudt.

Cedric P. Stalpers
W e r k lo o s h e id  e n  A r m o e d e :  d e  o p lo s s in g  d ie  w e r k t  

Auke Hulst, Hans Hulst en Thomas Cool 
Thesis Publishers, Amsterdam, 1998 
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Inleiding
Cedric P. Stalpers

"Het wordt de hoogste tijd dat de JOVD en haar moederpartij haar broederschaps- 
ideaal in de strijd gooien om ervoor te zorgen dat vrijheid en gelijkheid weer 
geldigheid krijgen voor alle leden van de samenleving. Mensen moeten weer 

aanspraak kunnen maken op de invulling van fundamentele rechten, op een wijze 
die recht doet aan menselijke behoeften die van belang zijn voor leven en welzijn."Ger Ramaekérs

Het doel van dit blad is het aanzwengelen van discussies en het plaatsen van 
thema's op de liberale agenda, zoals eerder is gebeurd met de themanummers over jongerenbeleid en ontwikkelingssamenwerking. Het thema arm oede verdient binnen 
liberale kring meer aandacht en dient hoger op de agenda geplaatst te worden.
W a a ro m  een  L E F  o v e r  a rm o e d e ?
Armoede is voor de liberalen van de JOVD een belangrijk thema, omdat het 
verbonden is met al onze grondbeginselen:
* Armoede beperkt de vrijh eid  van het individu. Het plaatst individuen aan de 
zijlijn, een plaats waar de keuzes voor hen in plaats van door hen gemaakt worden. 
Niet alleen het tekort aan bestedingsmiddelen beperkt het aantal keuzes. Ook heeft 
men niet langer de vrijheid zelf het eigen leven in te richten door beperkende maatregelen van de Sociale Diensten, het GAK en andere instellingen.
* Armoede begint waar sociale rechtvaardigheid ophoudt. Het is dan ook de taak van 
de politiek - die bepaalde waarden dient uit te dragen - om ervoor te zorgen dat 
mensen met problemen een humane behandeling krijgen.
* Ieder individu heeft de verantw oordelijkheid  voor mensen die het in de samenleving 
minder goed getroffen hebben. De grootte van de groep die het goed heeft en de 
sterkte van de positie die sommigen hebben, geeft hen niet het recht de groep te 
negeren die door de economische voorspoed gepasseerd wordt.* Armoede ondergraaft de gelijkw aardigheid  van mensen. Een goed praktisch 
voorbeeld hiervan is dat in de ene gemeente de bijstand hoger is en meer humaan 
wordt vormgegeven dan in de andere gemeente.
* V erdraagzaam heid betreft niet alleen het gedrag t.o.v. mensen met een ander geloof, 
huidskleur of sexuele geaardheid, maar ook ten opzichte van mensen uit een andere 
- minder 'goede' - wijk, zonder baan en zonder goede vooruitzichten. Te simpel 
wordt gedacht dat zij lui zijn of potentiële fraudeurs zijn die het aan zichzelf te 
danken hebben dat ze in een benarde positie zitten. Exemplarisch voor deze 
mentaliteit is de werkwijze van enkele gemeentelijke Sociale Diensten (vaak noch 
sociaal noch dienstverlenend): om het beroep op de sociale voorzieningen te doen 
verminderen, overtreden deze diensten wetten en regels, terwijl aanvragers bij
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binnenkomst meteen een folder met daarop in hoofdletters 'fraude' onder hun neus krijgen.
W a t d o e n  lib e ra le n  m o m e n te e l te g e n  d e  a rm o e d e ?
Het tweede paarse kabinet, waarin de liberalen van WD en D66 verenigd zijn, zet een stap in de verkeerde richting door te rommelen met de belastingvrije voet. Deze liberalen nemen helaas niet de woorden van sociaal-liberaal Thomas Cool ter harte, 
die in zijn boek W e rk lo o sh e id  en  A rm o e d e :  d e  o p lo ss in g  d ie  w e r k t juist pleitte voor een verhoging van de belastingvrije voet tot het bestaansminimum. De WD voerde 
tijdens de verkiezingen een kritiekloze juichcampagne voor de Nederlandse 
economie, waarvoor die partij als beschermengel optreedt. Blijkens de verontrusten
de feeststemming ziet men bij die partij het probleem nog niet. Of wordt te simpel 
'werk' als oplossing gesuggereerd zonder enkele fundamentele vragen te stellen: wat is de kwaliteit van dat werk? Wat houden mensen immaterieel en materieel aan 
dat werk over? In hoeverre is er sprake van een vrije individuele keuze? In hoeverre 
laten we een individu in zijn waarde en geven we hem de kans zich te ontplooien? 
Op welke plaats kan een individu de beste bijdrage leveren aan zijn omgeving en 
het beste uit zichzelf halen? Werk is, net als penicilline, een goed medicijn, maar het 
geneest niet alle kwalen en heeft de nodige bijwerkingen.

Ook D66 valt verwijten te maken m.b.t. het armoedevraagstuk. De partij 
heeft in het vorige kabinet weliswaar zeer liberaal gehandeld (getuigende de 
invoering van het homohuwelijk en een meer verlicht euthanasiebeleid), maar 
weinig sociaal. De invoering van de nieuwe bijstandswet en ziektewet heeft men 
geen strobreed in de weggelegd, kritische geluiden vanuit de eigen partij, de heren 
Glastra van Loon en Terlouw, ten spijt.
W e lk  b e la n g  h eb b en  d e  lib e ra le  p a r t i je n  b ij b e s tr i jd in g  v a n  d e  a rm o e d e ?
De V V D  heeft zeker een belang bij de bestrijding van de armoede. Momenteel 
wordt een groot arbeidspotentieel in de WW, nABW en andere voorzieningen aan 
de demotiverende zijlijn gezet, terwijl die mensen heel veel talenten en vaardighe
den kunnen bezitten. Gezien vanuit de nutsopvatting van de WD1 is dit een 
enorme verspilling. Waarschijnlijk kunnen veel van die vaardigheden en talenten 
veel nuttiger voor de samenleving worden ingezet op een vrijwilligerswerkplek dan 
met een betaalde baan. Ten tweede kan een effectieve bestrijding van de armoede - 
door hogere netto-uitkeringen en minimumlonen - leiden tot groei van de consump
tie en daarmee de economie. Een derde argument voor meer aandacht voor het armoedevraagstuk is dat groei van de armoede en werkloosheid extremistische 
krachten in de kaart speelt en andere partijen gemakkelijke argumenten biedt om 
het debat met de WD aan te gaan. Te weinig aandacht voor dit probleem kan 
negatief uitwerken voor de beeldvorming van de partij, die als kil en onnadenkend 
gezien zal worden.Voor D66 is het belang niet minder groot. De PvdA gedraagt zich in haar machts
streven als een ballonvaarder. Zoals een ballonvaarder alle ballast overboord gooit 
om maar zo hoog en zo lang mogelijk in de lucht te blijven, zo gooit de PvdA alle 
idealen overboord (zoals die van een rechtvaardige samenleving) om maar zo lang 
mogelijk aan de macht en zo hoog mogelijk in het torentje te blijven. Hierdoor 
ontstaat er ruimte voor D66 om zich te profileren als het sociaal geweten van dit 
kabinet. Gezien het gebrek aan herkenbaarheid en duidelijkheid dat tot het grote
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verlies bij de verkiezingen heeft geleid, ligt er voor D66 - als sociaal liberale partij - een taak om het armoedevraagstuk op de politieke agenda te plaatsen en houden. 
Thema's hierbij zijn: meer aandacht voor ontplooiing naast directe nutsgerichtheid, 
meer oog voor sociale rechtvaardigheid naast economische groei en meer aandacht 
voor positieve vrijheid naast negatieve.
W e lk e  o p lo s s in g e n  z i jn  e r  v o o r  a rm o ed e?
In de vorige LEF is uitgebreid ingegaan op de bestrijding van werkloosheid met de 
bespreking van het boek van Thomas Cool. Hij pleitte voor de verh og in g  va n  de  
b elastin g vrije  vo e t to t het bestaan sm in im u m . Hierdoor houden mensen met een 
uitkering en de laagstbetaalden netto meer over, zonder dat zij uit de arbeidsmarkt 
geprijsd worden of in een armoedeval terecht komen.

Een tweede oplossing is de invoering van een vrijw illigersforfa it. In plaats 
van ambtenaren van gemeentelijke sociale diensten een heksenjacht te laten uitvoe
ren op werklozen en mensen in de bijstand, kunnen de GSD's kosten vergoeden die 
mensen zonder betaalde baan maken voor hun vrijwilligerswerk. Gezien de grote maatschappelijke waarde die vrijwilligerswerk vertegenwoordigt, is het te verdedi
gen dat de overheid dit werk beter beloond.
Afsluitend
In deze inleiding heb ik aan proberen te geven waarom het thema van deze LEF 
voor liberalen belangrijk is en betoogd dat er bij de liberale partijen ten onrechte 
nog te weinig aandacht voor dit vraagstuk is. Ter afsluiting van deze inleiding wil 
ik u graag de woorden van oud-hoofdcommissaris2 Nordholt meegeven: "Ik ben een 
sociaal-liberaal. Ik sta heel dicht bij tal van opvattingen binnen het liberalisme, 
waarvan tolerantie er een is. Mensen zonder huis, zonder werk, kortom zonder perspectief, kun je heel mooie verhalen gaan vertellen over het liberalisme, maar 
hoe vrij kun je zijn als je in ellende leeft?"
Cedric P. S ta lpers is redacteur van  Liberté E galité Fraternité

1. Drs. A.A.M. Kinneging, 1988, Liberalisme - een speurtocht naar de filosofische 
grondslagen, Prof. Mr. B.M Teldersstichting, Den Haag.

2. C.P. Stalpers, 1994. Interview met hoofdcommissaris Nordholt, Liberté Egalité
Fraternité, num- mer 42 jaargang
12.
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Armoede, Wat, Waarom, Wanneer en Waar?
Wim Sweers
Het Armoededebat, wat is armoede?
Van Dale: "De toestand waarin iemand verkeert, die bijna niets heeft om van te leven." 
Dr. J.J. van Wermeskerken en prof. dr. H. van Oyen in de Oosthoeks' encyclopedie, 
1947: "De omschrijving van het begrip armoede is moeilijk, omdat wij hier te doen 
hebben met een veelzijdig verschijnsel. 'Gebrek aan het nodige levensonderhoud' is 
als definitie onvoldoende omdat dit gebrek zich ook kan voordoen bij een plotselinge 
noodtoestand, die scherp onderscheiden moet worden van armoede. Een noodtoe
stand treedt catastrofaal op, terwijl armoede een chronisch karakter heeft. Het is ook 
moeilijk te zeggen, wat onder 'nodig levensonderhoud' moet worden verstaan, omdat 
hier heel verschillende eisen worden gesteld al naar gelang de levensstandaard 
waaraan een bepaalde persoon gewend is, namelijk ten aanzien van voedsel, kleding, 
huisvesting, ed. Stijging van de levensstandaard heeft vermeerdering van armoede ten 
gevolge." Thans na 50 jaar is het nog moeilijker aan te geven wat armoede is. De kloof 
tussen arm en rijk is steeds groter geworden.

Waarom is er armoede?
Armoede is onlosmakelijk verbonden met rijkdom. Rijkdom neemt toe gelijk met het 
toenemen van de armoede. Zoals er in een wedstrijd altijd sprake is van winnaars en 
verliezers. Echter in het proces 'armoede - rijkdom' is de winnaar niet aan fysieke 
grenzen en fysieke slijtage en veroudering gebonden, waardoor hij onbeperkt winnaar 
blijft en steeds meer verliezers achter zich laat. Zelfs aan de groei van de rijkdom van 
een miljardair is geen grens! De fysieke grens van de armoede beweegt zich tussen 
het 'te weinig om van te leven en te veel om te sterven' enerzijds en het 'sterven van 
de honger en het doodvriezen van de kou' anderzijds.

Wanneer en waar is er armoede?
Duidelijk is dat naar tijd en plaats armoede een andere vorm aanneemt. De armoede 
in Mozambique is niet dezelfde armoede als die in Zuid-Amerika of in de Verenigde 
Staten. Ook de armoede in India is een andere dan die in China of de armoede in 
Rusland of in Irak. In Bosnië of in België. In Bulgarije of in Nederland. Terwijl er in 
Bulgarije sprake is van een ernstige economische armoede bij het overgrote deel van 
de bevolking, is er in Nederland sprake van financiële tekorten en sociale armoede bij 
10% van de bevolking. De Nederlandse armoede is groeiende en kan niet meer kan 
worden ingehaald zonder zeer ingrijpende maatregelen van de overheid. 80 % van de 
bevolking geniet een redelijk materiële welvaart terwijl 10% rijk is, waaronder een 
aantal extreem rijken: +/- 50000 miljonairs en +/- 200 miljardairs.

De discussie Muskens-Kok over het stelen van brood door mensen die honger hebben 
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dreigt het Nederlandse armoedebegrip te vernauwen tot 'hongerlijden'. Dat speelt 
rechtsdenkend Nederland in de kaart. Er wordt geen honger geleden op grote schaal 
in Nederland en er wordt geen brood gestolen. Dus er zijn geen armen in Nederland. 
Toch is er sprake van armoede, pure armoede, geestelijke en mentale armoede bij 
Nederlanders in goede doen!

Hoe kon het zover komen?
De sociale diensten die begin jaren '80 nog bestrijders van de armoede waren en 
solidair waren met de minima, ontpoppen zich in de jaren '90 als bestrijders van de 
armen, hiertoe aangezet en verplicht door Haagse hetze en wetgeving, kritiekloos 
begeleid door de grote media. In de jaren '80 waren de sociale diensten nog in staat 
wat tegengeluid te laten horen. In opdracht van de sociale diensten werd nagegaan wat 
er precies aan harde guldens in de huishoudportemonnee van de minima komt en wat 
er aan vaste verplichtingen uitgaat; resultaat: het eerste rapport Minima zonder Marge 
(juni 1984), dat was afgeleid uit de hoge mate van verschulding en bezuiniging en 
zware bezuinigingen op de eerste levensbehoeften. Daarna werd door de Sociale 
Dienst Rotterdam samen met de universiteit van Leiden onderzocht hoe 'de achterkant 
van de kille cijfers’ van Minima zonder Marge er uitziet. Hoe proberen mensen met alle 
financiële beperkingen hun leven in te richten en wat heeft dat voor gevolgen op de 
lange duur?

Twee rapporten kwamen hieruit voort: Een minimaal bestaan (1986) en Moderne 
Armoede (1987). Vele huishoudens op minimum niveau gaan tot een 'onderklasse' 
behoren met weinig perspectief op verbetering van omstandigheden, sociaal geïsoleerd 
en economisch overbodig, steeds kampend met geldproblemen, vergeten en ontkend 
door media en politiek. Anno 1997 richtten de sociale diensten, bij monde van de 
voorzitter van DIVOSA zich opnieuw tot de regering met de boodschap dat het zo niet 
langer kon. Zij stelden de regering voor om minimum-uitkeringen fors te verhogen om 
het sociaal isolement te doorbreken c.q. te voorkomen. En mogelijk om het bestaande 
politieke klimaat niet te frustreren, werd 'fors' vertaald met 'We denken aan 5 procent'. 
Dit afgezet tegen de huidige 5% verhoging van de CAO-lonen en de achterstand die 
de minima in 10 jaar hebben opgelopen, een erg voorzichtig voorstel.

Cultuur van de armoede
Perspectiefloosheid, sociaal isolement, toenemende verharding in de afhankelijkheids
relatie met de sociale diensten en andere zorginstituten van de overheid en hulpverle
nende instanties leiden tot gedrag dat geen aansluiting meer vindt bij wat normaal 
wordt geacht in de huidige 'samenlevingscultuur'. Voor media en politiek een 
verschijnsel waar niet op gescoord kan worden. Een categorie van mensen waaraan 
niemand op een wettige manier iets kan verdienen. De zwaksten onder hen zijn 
gewillige prooien van 'verdienende' criminelen in de drugs- en prostitutiewereld.

De sterken en de creatieven en de goed opgeleiden, die nog kans zien aan het sociaal 
isolement te ontkomen bijv. door vrijwilligerswerk van behoorlijk niveau te verrichten, 
worden door de sociale wetgeving tot 'de orde' geroepen en op straffe van verlies van 
uitkering gedwongen in de concurrentie te gaan met de 'minder bedeelde' om 
ongeschoolde en slecht betaalde arbeid: economische gekte in het kwadraat! Een 
uitkeringsgerechtigde met een maatschappelijk zinvolle functie wordt verplicht een

Liberté Egalité Fraternité 7 September 1998



lager- of ongeschoolde werk voor zijn neus weg te pikken! Over brood stelen 
gesproken!! De weg vinden in een dergelijk klimaat leidt tot een volkomen anders 
handelen en denken van de getroffenen waarvoor geen weg terug meer mogelijk is, 
alle financiële fooitjes als eenmalige koudetoeslag ten spijt.

Wie lost het armoedeprobleem op en hoe?
Het behoeft geen betoog dat voor de oplossing van het omschreven armoedeprobleem 
en de dreigende armoedecultuur diep ingrijpende maatregelen van de landelijke 
overheid nodig zijn, met name in de sociaal economische structuur. Bij het aantreden 
van eerste het paarse kabinet spraken twee ministers onafhankelijk van elkaar zich uit 
voor een basisinkomen voor iedereen en zij waren niet minder dan de minister van 
Economische Zaken en de minister van Financiën. Halverwege de rit werd van de 
betreffende bewindslieden niets meer vernomen over het basisinkomen en gezien het 
huidige politieke klimaat zal er gedurende de volgende kabinetsperiode aan armoede
bestrijding niets worden gedaan. Het knutselen aan het minimumloon en bepaalde 
categorieën bijstandsontvangers verplichten voor 70 % van het 'minimumloon' een 
'betaalde baan' te aanvaarden terwijl het economisch zo goed gaat in Nederland met 
een meevaller van 4,6 miljard meer belastingopbrengst, duidt niet op een klimaat waar 
armoedebestrijding hoge prioriteit heeft. Overigens wordt er wereldwijd gestudeerd op 
een basisinkomen voor elke wereldburger: een 'extra economie' ten behoeve van de 
armen.

De lokale overheid en de armoedebestrijding
In het huidige politieke klimaat schijnt alleen de lokale overheid iets aan armoedebe
strijding te kunnen doen. De landelijke overheid en de landelijke politiek verwijzen driftig 
naar het fonds 'bijzondere bijstand' bij de gemeenten, waar iedereen een beroep op 
kan doen, ook anderen dan bijstand-ontvangers. Dat het fonds niet toereikend is om 
de minima maar één week per jaar een modaal inkomen te verschaffen wordt buiten 
beschouwing gelaten. Gemeenten kunnen minima met gebruikmaking van het fonds 
'bijzondere bijstand' slechts een minimale verlichting bieden bij zeer ernstige 
bestaansnood. Alle goedbedoelde acties van een aantal vooruitstrevende gemeenten 
om minima uit hun isolement te halen sorteren geen effect. Een stadskaart (korting op 
toegangsbewijzen voor culturele evenementen), een gratis krantenabonnement of een 
koudetoeslag, vergoeding van schoolkosten, reparatiekosten van een kapotte televisie 
halen niemand uit zijn sociaal isolement, maar zullen eerder het sociaal isolement 
bevorderen.

Gemeente machteloos?
Zijn gemeenten dan echt machteloos in de bestrijding van de armoede? Nee !!! Een 
creatieve gemeente, die van de armoede de oorzaken wil zoeken en bestrijden zal snel 
tot de conclusie komen dat hij afstand moet nemen van de door de landelijke politiek 
opgelegde jacht op de improductieven in de bijstand. Zij zullen tot de conclusie komen 
dat gedwongen inschakeling van 'improductieven' met onderbetaalde banen in het 
gangbare economisch systeem van nog meer produceren voor de markt, meer 
armoede schept dan armoede oplost. Immers produceren voor de markt betekent 
produceren voor het geld en wel voor het grote geld. De markt-economie produceert 
niet voor de kleine beurs van de arme. De lokale overheid beschikt buiten de 
'bijzondere bijstand' over de bevoegdheid kwijtschelding te verlenen van diverse
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retributies en belastingen zoals de onroerendzaak-belasting. De gemeente kan 
proefprojecten opzetten voor de bestrijding van het sociaal isolement, anders dan de 
gangbare praktijk van beperking en uitsluiting van een uitkering bij weigering van 
onderbetaalde en ongeschoolde arbeid. Belonen met premie werkt beter dan bestraffen 
met korting.

Veel haanlozen: veel welzijnspotentieel!
Creatief omgaan met het binnen de gemeente aanwezige haanloze arbeidspotentieel 
kan veel gemeentelijk welzijn opleveren. In plaats van tegenspraak, samenspraak en 
overleg met de 'economisch improductieven' op lokaal niveau zou wel eens kunnen 
leiden tot een flinke 'maatschappelijke productiviteit' of wederzijdse dienstverlening die 
het lokale welzijn, en daarmee de lokale ontwikkeling, ook in economische zin vooruit 
helpen.

Doelmatig beleid
Gemeenten voer een zodanig economisch, sociaal en ecologisch beleid, dat mensen 
weer werken voor mensen. Voorkom dat mensen gedegradeerd worden tot instrument 
van een onpersoonlijk instituut dat geen ander doel heeft dan financieel rendement en 
eigen groei ten koste van mens en milieu. Probeer grootschalige bedrijvigheid die 
weinig of geen bijdrage leveren aan het lokale welzijn te weren en stimuleer die 
bedrijvigheid die gericht op de lokale behoefte van mensen aan diensten, veiligheid en 
noodzakelijke producten. Inventariseer de niet economische maar maatschappelijke 
behoefte in de gemeente.

Stel alle haanlozen die maatschappelijk productief willen zijn en het ook kunnen hiertoe 
financieel in de gelegenheid. Zoals in en aantal gemeenten reeds gebeurt. Per 
gemeente variërend van f 250 tot f 3000 op jaarbasis. En stel diegenen die het niet 
kunnen financieel in de gelegenheid om die maatschappelijke producten te consume
ren. Ook consumeren is een economische activiteit. Zo zou er geen huisdiervoederin- 
dustrie mogelijk zijn als er geen consumerende 'improductieve' honden en katten 
waren. Stel uw sociale dienst en andere maatschappelijke instellingen in uw gemeente 
in staat om werkelijke 'maatschappelijke productiviteit' van de grond te tillen. Stimuleer 
die maatschappelijke instellingen die lokale ontwikkeling beogen, onafhankelijk van de 
'markt' zoals Lokaal Economische Transactie Systemen. Een paar gemeenten hebben 
reeds flinke subsidies voor het opstarten van deze systemen verstrekt.

Reeds opgestarte LETS-systemen (in Arnhem bestaan reeds twee systemen zonder 
subsidie) zouden veel meer effect sorteren op de lokale ontwikkeling en op de 
armoedebestrijding wanneer de gemeentelijke Dienst Sociale Zaken en Arbeid als 
deelnemer in het lets-systeem zou participeren.

De h eer  S w e e r s  is  v o o r z i t t e r  v a n  S t ic h t in g  G r o n d v e s t.
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Armoede: twee dimensies
Dr. Martin A. van Tuijl
1. Inleiding

Het armoedeprobleem kent een tweetal dimensies. In de eerste plaats betreft 
dit vanzelfsprekend de internationale dimensie: het rijke Noorden versus het arme 
Zuiden. Daarnaast kent de armoedeproblematiek ook een nationale dimensie. Aan de 
‘onderkant van de samenleving’ is er sprake van schrijnende toestanden.

In dit essay zal een poging worden gedaan om vanuit de economische theorie 
aandacht aan beide problemen te besteden. Eerst zal - in paragraaf 2 - worden 
ingegaan op de problematiek van de Derde Wereld. Het probleem van het arme 
Zuiden verdient niet alleen de grootst mogelijke aandacht uit oogpunt van rechtvaar
digheid; ook de economische doelmatigheid is gebaat bij de oplossing ervan. Er zal 
daarbij worden betoogd dat trade, not aid in dezen het dominante adagium onder 
serieuze economen is. Vervolgens zal - in paragraaf 3 - aandacht worden besteed aan 
het armoedeprobleem op nationaal niveau. Ook op nationaal niveau zijn zowel 
rechtvaardigheids- als doel- matigheidsoverwegingen aan te wijzen die vergen dat dit 
probleem tot een oplossing wordt gebracht. In paragraaf 4 zullen tenslotte enige 
conclusies worden gepresenteerd.

2. Trade, not aid
David Ricardo (1772-1823) is een van de belangrijkste economen uit de 

Klassieke Schooi. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden aan de bekende theorie van 
het comparatieve voordeel.1 Volgens deze theorie is het voor zowel rijke als arme 
landen voordelig om te handelen in goederen en diensten. Dit geldt ook als de rijke 
landen in staat zijn om alle goederen en diensten efficiënter te produceren. Economen 
zeggen dan dat de rijke landen voor wat betreft het hele arsenaal aan producten een 
absoluut voordeel genieten.

Laten we uitgaan van een zeer hypothetisch voorbeeld om deze Klassieke 
theorie van de internationale handel te illustreren. Nederland en Suriname produceren 
beide bier en vis. De hightech in Nederlandse brouwerijen stelt deze in staat 500 liter 
bier per uur te produceren. In de Surinaamse Parbo-fabriek vergt het brouwen van 500 
liter bier twee uur. Nederland heeft dus een absoluut voordeel voor wat betreft het 
brouwen van gerstenat. Nederlandse vissers vangen in één uur 3.000 kilo vis. 
Ondanks de overvloedige aanwezigheid van vis in de Surinaamse wateren enerzijds 
en de import van Nederlandse en Zuid-Koreaanse technologie anderzijds kost het

1 In feite is deze theorie voor het eerst ontwikkeld door Robert Torrens, An Essay
on the External Corn Trade, 1815. 

Dit is in 1862 erkend door John Stuart Mill, zie Collected Works, III, pag. 589.
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vangen van 3.000 kilo vis in Suriname anderhalf uur. Ook ten aanzien van de 
visvangst heeft Nederland dus een absoluut voordeel. Toch zijn er mogelijkheden voor 
internationale handel. Suriname is namelijk twee keer zo inefficiënt ten aanzien van 
het brouwen van bier, maar slechts anderhalf keer zo ondoelmatig ten aanzien van de 
visvangst. In Nederland is de waarde van één liter bier gelijk aan zes kilo vis. In 
Suriname zijn één liter bier en acht kilo vis equivalent. Zolang de prijs van één liter bier 
tussen die van zes en acht kilo vis schommelt, is er aanleiding voor internationale 
handel. Nederland specialiseert zich in bier en Suriname in vis. Stel bijvoorbeeld dat 
de prijs van één liter bier gelijk is aan die van zeven kilo vis. Nederland is dan beter 
af. Een uurtje vissen levert 3.000 kilo op; het is echter beter in dat uur 500 liter bier te 
brouwen en die met Suriname te ruilen voor 3.500 kilo vis. Suriname is trouwens ook 
beter af. Het vangen van 3.500 kilo vis kost één uur en drie kwartier; in die tijd had 
men zelf slechts 437,5 liter bier kunnen brouwen. Het cruciale inzicht van Ricardo is 
dan ook dat een land in alles beter kan zijn en toch kan profiteren van de internationa
le handel.

De meerderheid van de economen pleit dan ook voor trade, notaid. De beste 
vorm van ontwikkelingshulp (aid) is het openstellen van de grenzen voor producten 
uit Derde Wereld-landen (trade). De bedrijven in het rijke Noorden worden dan 
blootgesteld aan de concurrentie uit het arme Zuiden. Zoals het bovenstaande 
voorbeeld al aangaf, is dit ook in het belang van het rijke Noorden zelf. De consumen
ten in het Noorden betalen lagere prijzen voor bepaalde producten; het Zuiden krijgt 
de gelegenheid om zich te ontwikkelen, doordat het toegang krijgt tot de markten in 
het Noorden. De migratie van het Zuiden naar het Noorden wordt bovendien 
afgeremd: de economische mogelijkheden in het Zuiden zullen immers toenemen.

Het bovenstaande is beslist geen highbrow -economie. Deze stof wordt de 
gemiddelde eerstejaars reeds in het begin van opleiding gedoceerd. Wat belet politici 
dan om zich openlijk voor de trade, not aid-optie uit te spreken? Het antwoord op deze 
vraag is simpel: de dictatuur van gevestigde deelbelangen, vaak uitermate eloquent 
verwoord door de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in door 
wereldwijde concurrentie bedreigde bedrijfstakken. Het handhaven van allerlei vormen 
van protectionisme is evenwel uitermate asociaal. De consument betaalt namelijk 
onnodig hoge prijzen voor een beperkt assortiment aan producten. Bovendien zou de 
aanwas van de migrantenstroom van het Zuiden naar het Noorden de welvaartsstaat 
op den duur best eens kunnen ondergraven.

Men kan het de politici evenwel nauwelijks kwalijk nemen dat zij in dezen niet 
echt ‘economisch correct’ durven te zijn. De verschuivingen in bijvoorbeeld de 
Nederlandse industriële structuur zouden enorm zijn. Ons land zou het primaat moeten 
toekennen aan schone, kennis-intensieve industrieën, terwijl de Derde Wereld en 
Oost-Europa zich zouden moeten gaan specialiseren in primaire producten (bijv. 
landbouw) en zware industrie. Het visionair gehalte dat hiervoor nodig is verdraagt 
zich nauwelijks met een parlementaire zittingsperiode - in Nederland - van vier jaar.

3. Armoede in eigen land
In het begin van de jaren ‘50 heeft de SER een vijftal doelstellingen van 

sociaal-economisch beleid geformuleerd. Deze doelstellingen, te weten volledige 
werkgelegenheid, prijsstabiliteit, evenwicht op de betalingsbalans, economische groei 
en een redelijke inkomensverdeling, zijn algemeen aanvaard. De meeste mensen zijn
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voorstander van een rechtvaardige inkomens- en vermogens-verdeling op grond van 
humanitaire overwegingen. Naast deze rechtvaardigheidsoverweging, zijn er echter 
ook doelmatigheidsoverwegingen om voorstander te zijn van een niet al te ongelijke 
inkomensverdeling.

In de eerste plaats zouden bij Wildwest-kapitalisme wel eens velen aan de 
‘onderkant van de samenleving’ terecht kunnen komen. Dit zou tot een opstand van 
de armen kunnen leiden, welke uiteindelijk ten koste gaat van de welgestelden. Dezen 
hebben daarom belang bij een goed ontwikkelde verzorgingsstaat. Op korte termijn 
zal de sociale zekerheid ongetwijfeld ten koste gaan van de omvang van de 
‘economische koek’. Houdt men echter rekening met een dergelijk oproer, dan blijken 
doelmatigheid en rechtvaardigheid in eikaars verlengde te liggen.

Ten tweede kan een grote klasse van armen nadelige effecten hebben op de 
investeringen, en daarmee op de economische groei. In een democratie zullen 
mensen stemmen op een partij die hun belangen het best behartigt. De doorslagge
vende stem in het electoraat is, in geval van een grote groep armen, afkomstig van 
een persoon uit de onvermogende klasse. De politieke partij die de lakens uitdeelt zal 
dan opkomen voor de belangen van deze groep. Een dergelijke partij zal ongetwijfeld 
de productiefactor kapitaal zwaar willen belasten. De opbrengst van een dergelijke 
belasting kan dan worden gebruikt voor inkomensoverdrachten aan de armen. Op 
korte termijn is dit ongetwijfeld gunstig voor de laagstbetaalden. Op lange termijn 
wordt echter de omvang van de te verdelen ‘koek’ ongetwijfeld aangetast. Ook hier is 
er, zeker op langere termijn, een parallel aanwezig tussen doelmatigheid (groei) en 
rechtvaardigheid (inkomensverdeling).

Tenslotte kan een grote klasse van armen ongunstige gevolgen hebben voor 
de inflatie. Armen hebben wellicht voordeel bij hoge inflatie. Deze holt de reële waarde 
van de staatsschuld uit, hetgeen ten koste gaat van de - rijke - bezitters van 
overheidsobligaties. De opbrengst van deze inflatiebelasting kan dan worden gebruikt 
voor inkomensoverdrachten aan de armen. Dit mechanisme is voor Nederland nooit 
zo relevant geweest. De Nederlandsche Bank heeft altijd gewaakt over de waarde van 
de gulden;
het is overigens waarschijnlijk dat de evenzeer onafhankelijke ECB ten aanzien van 
de Euro dezelfde aanpak gaat volgen.

Het instrument om het armoedeprobleem aan te pakken ligt voor de hand: het 
creëren van zoveel mogelijk banen. Dat is ook de enige wijze om de sociale zekerheid 
overeind te houden voor diegenen die hier echt een beroep op moeten doen. Het is 
ook helder hoe zulks dient te worden gerealiseerd: de inmiddels beproefde mix van 
loonmatiging en lastenverlichting - voor werkenden - enerzijds en specifiek beleid 
gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt (Klaas de Vries-banen?) anderzijds.

4. Conclusies
Het armoedeprobleem kent een nationale en een internationale dimensie. 

Zowel rechtvaardigheids- als doelmatigheidsoverwegingen2 nopen tot een oplossing

De spanning tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid bij het sociaal-economisch 
beleid is uitmuntend in kaart gebracht door Rick van der Ploeg, Is de econoom een 

vijand van het volk?, Prometheus, Amsterdam, 1992. Dit essay is in belangrijke mate
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van deze problemen. De Noord-Zuid problematiek is het beste op te lossen door het 
stimuleren van vrije handel. Dit is effectiever dan geldstromen uit het ontwikkelings
budget, ook los van de vaak in twijfel getrokken effectiviteit hiervan. De nationale 
problematiek impliceert de noodzaak tot een verdere verhoging van de arbeidsmarkt
participatie.

Dr. Martin A. van Tuijl is als Universitair Docent Macro- en Micro- 
economie verbonden aan de vakgroep Algemene Economie van de 
Faculteit der Economische Wetenschappen van de Katholieke Universi- 
teit Brabant.
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Een veelkoppig monster in 
verschillende gedaanten
Piet van der Lende
De Armoede is in de afgelopen 20 jaar al diverse malen 'ontdekt'. Telkens duiken er 
weer discussies op over grote groepen mensen in onze overigens welvarende 
samenleving, die financieel en anderszins geen perspectief meer hebben. Waarna 
de discussie gaat over: wat eraan te doen? Maar armoede heeft wel wat weg van 
een veelkoppig monster. Om met een van die koppen te beginnen: meestal wordt 
het inkomen als criterium genomen, om te bepalen of iemand wel of niet in armoede 
leeft. Wetenschappelijke onderzoekers houden enquêtes, verwerken statistieken en 
meten de koopkracht. Daaruit blijkt dat de mensen met een minimaal inkomen er de 
laatste vijftien jaar minstens 15% in koopkracht op achteruit zijn gegaan. Maar een 
verhoging van de uitkeringen om dit in te halen zit er niet in. Op basis van macro- 
economische argumenten over lastenverlichting, werkgelegenheid en de noodzaak 
van een zuinige overheid is daar geen geld voor, beweren de meeste politici in Den 
Haag. Toch moet er iets gebeuren. Naast alle bezuinigingen wat extra's voor de 
bijzondere bijstand of voor specifieke groepen. Op basis van de gegevens die de 
wetenschap aandraagt wordt een op maat gesneden inkomenspolitiek ontworpen, 
waarbij men beperkte hoeveelheden geld uittrekt voor de groepen die er het slechtst 
aan toe zijn. Uitgangspunt van het overheidsbeleid is verder, dat de schuldenproble
matiek en de armoede vaak het gevolg is van individueel gedrag, dus daarvoor is 
een speciale interventiepolitiek nodig, een politiek van stimulansen en sancties op 
basis van allerlei regelingen, maar ook het individueel bijsturen van gedrag door de 
hulpverlening, of door mensen op te roepen voor persoonlijke gesprekken. En 
natuurlijk de één loket gedachte van de Centra voor Werk en Inkomen, de nieuwe 
Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW), etc. Helpt het wel? Het aantal mensen 
met schulden of op het absolute minimum blijft in deze tijd van hoogconjunctuur 
ongeveer gelijk. Het aantal banen groeit, maar het aantal langdurig werklozen loopt 
met name in de grote steden nauwelijks terug.
In het overheidsbeleid bestrijdt men het veelkoppige monster van de armoede door 
hier en daar wat koppen af te hakken, waarna even verderop nieuwe koppen 
aangroeien. Alles is gericht op betaald werk. Als je weer betaald werk hebt, hoor je 
weer bij de samenleving en ontstaan er weer perspectieven, is de redenering. Maar 
door de toenemende flexibilisering van de arbeid zijn velen in toenemende mate op 
die arbeid aangewezen. Er dreigt een groep werkenden te ontstaan, voor wie de 
perspectieven nog steeds minimaal zijn, de working poor.

Andere koppen
En het monster heeft veel koppen.... De schattingen lopen uiteen, maar ongeveer 
een miljoen inwoners van ons land kan niet lezen en schrijven of beheerst deze 
vaardigheden slecht. En het gaat daarbij niet alleen om allochtonen, die in het land
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van herkomst deze vaardigheden niet hebben geleerd. Dus gaat men weer een op 
maat gesneden interventiepolitiek bedenken. Er worden discussies gevoerd over 
zwarte en witte scholen, financieel stimuleren van scholen in achterstandsgebieden, 
die wetenschappelijk nauwkeurig in kaart worden gebracht, en zijn er discussies 
over de noodzaak van kleinere klassen.
Nog een kop: er is de veelbesproken kloof tussen de burgers en de politiek. Veel 
Nederlanders- zo niet de meeste- ervaren de discussies over de toekomst van ons 
land als langdradig en vervelend, men begrijpt vaak niet waar het over gaat en in 
veel gevallen is werkelijke zeggenschap niet geregeld. Steeds minder Nederlanders 
worden lid van of zelfs actief in een politieke partij, waarbij ze zich sterk betrokken 
voelen bij de discussies over de besluiten die de overheid van plan is te nemen. De 
kloof tussen de burgers en de politiek betekent niet, dat men in het publieke domein 
niet meer actief is; men komt echter op allerlei manieren op voor deelbelangen en 
sluit zich zoals gezegd niet meer aan bij politieke partijen, die de deelbelangen 
proberen te verenigen. Je zou het ook een soort verarming kunnen noemen: het 
verdwijnen van het besef van de samenhang tussen deelbelangen waarbij de 
emancipatie van de groep waar men zich toe rekent wordt geplaatst in het kader 
van een meer algemene maatschappij-analyse.

Een ander monster
Je kunt als wetenschapper, politicus, bestuurder, hulpverlener, het monster van de 
verarming beschrijven, opmeten en maatregelen bedenken om het te bestrijden. 
Maar er is met dat monster iets aan de hand. Het heeft niet alleen veel koppen, het 
neemt ook verschillende gedaanten aan. Hoe reëel de hiervoor genoemde verar
ming ook is, zeker voor de mensen die het treft, juist bij hen leeft het besef, dat de 
methode en de opvattingen waarmee al die beleidsmakers het monster bestrijden, 
zelf in sommige opzichten een armoedige en monsterlijke vertoning is. Uitkeringsge
rechtigden spreken over betutteling van uitkeringsinstanties, schending van de 
privacy, de geslotenheid van de politieke cultuur, de lange duur van de afhandeling 
van aanvragen en van beroepsprocedures, het langs elkaar heen werken van 
instanties, van het kastje naar de muur gestuurd worden, fouten in de uitvoering van 
de sociale zekerheid. Mensen worden soms ontmoedigd initiatieven te nemen om 
zo zelfstandig te worden terwijl de beleidsmakers zeggen dat dit juist wel de bedoe
ling is. Maar de uitkeringsgerechtigden zeggen ook dat er niet naar hen geluisterd 
wordt, dat met hun wensen geen rekening wordt gehouden.
Het monster, zeggen veel burgers, dat is eigenlijk de verfijnde interventiepolitiek zelf 
die de wetenschappers, bestuurders, de politici, ambtenaren ter bestrijding van de 
armoede ontwerpen en gebruiken.

Verschillende talen
Waarom kijken de betrokkenen zo verschillend naar armoede en de bestrijding 
ervan? Tussen enerzijds de beleidsmakers die de interventiepolitiek bedenken en 
anderzijds de mensen die object zijn van onderzoek en die benaderd worden is een 
fundamenteel verschil in positie van waaruit je redeneert, van leef-en denkwereld, 
van uitgangspunten op basis waarvan een mens kan zoeken naar een evenwicht 
met zijn omgeving. Lolle Nauta heeft op het verschil in belevingswereld, uitgangs-
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punten en daarop gebaseerd taalgebruik gewezen in een essay over culturele 
armoede.1
Hij noemt in zijn essay een V.P.R.O documentaire uit 1987, waarin een langdurig 
werkloze pogingen doet om de beleidstaal van politici te begrijpen en met hen in 
contact te komen. De werkloze snapt niet waarom hij ondanks vele sollicitaties niet 
aan de bak komt. Zijn vrienden in de kroeg vermoeden, dat het iets met politiek te 
maken heeft. De werkloze schaft zich daarop van z'n laatste centen een net pak aan 
en koopt kranten, waaruit hij artikelen knipt over economie, werkgelegenheid en 
aanverwante onderwerpen. Hij vraagt allerlei beleidsnota's op en begint die aan
dachtig te lezen. Hij noteert uitspraken van politici wanneer die op de televisie 
verschijnen en bezoekt vergaderingen van politieke partijen. Zo maakt hij zich het 
taalgebruik van bestuurders eigen. 'Mijnheer de voorzitter! De lastenverlichting en 
de ombuigingen in het kader van de budgettering zullen zeker leiden tot een 
gunstiger verhouding tussen het aantal actieven en het aantal in-actieven'. De 
werkloze raakt steeds verder in een isolement. Zijn vrienden begrijpen hem niet 
meer. Maar ook alle politieke deuren blijven voor de werkloze gesloten. Bij een 
vergadering van een kamercommissie over werkloosheid wordt hij buiten de deur 
gezet. 'Meneer, wij praten hier niet over ü'. De werkloze gooit vervolgens zijn nieuwe 
aktentas in de Hofvijver, en keert terug naar zijn vrienden in de kroeg.
Hij slaagt er niet in, zijn persoonlijke situatie, waarvan de werkloosheid deel uit
maakt, te vertalen in termen van beleid en politiek. Bij zijn pogingen daartoe lijkt het 
alsof zijn persoonlijke situatie in de politiek helemaal niet bestaat. Zijn situatie is 
weggedefinieerd. De werkloze tracht criteria uit de wereld waarin mensen elkaar 
herkennen - in buurt, gezin en café - toe te passen op een wereld waarin niet 
herkenbaarheid en vriendschap maar efficiency, strategisch handelen en doelmatig
heid binnen theoretische macro- economische modellen het laatste woord hebben. 
Zo communiceert hij telkens op de verkeerde manier.

Culturele verarming
De documentaire brengt ons op het spoor van armoede, die meer is dan het 
economische probleem van inkomsten en uitgaven en eventuele sociale problemen 
die daarmee kunnen samenhangen. Armoede is ook een cultureel probleem, een 
probleem van de manier waarop individuen en groepen -rijk en arm- reageren op de 
materiële en sociale omstandigheden waarin zij verkeren, de verklaringen die zij 
daarvoor geven, het handelen dat daarop gebaseerd is en de gevolgen die dit heeft. 
Het gaat hier dus om het begrip cultuur dat breder is dan de kunst met een grote K. 
Over wat ik de ideologische component van cultuur noem, zegt Nauta dat 'individu
en relatief zelfstandige symbolische nissen vormen, waarbinnen oplossingen 
worden gezocht voor de problemen die materiële en sociale omstandigheden 
opwerpen1. Er kunnen daarbij verschillende niveaus worden onderscheiden waarin 
het verschil tussen de cultuur, de ideologie en het daarbij behorend taalgebruik uit 
de dagelijkse wereld van de werkloze en die van de politici tot uitdrukking komen.
Ik voeg aan de niveaus die Nauta onderscheidt, de knelpunten toe die er m.i uit 
voortvloeien. In de eerste plaats is er het individuele niveau van de zingeving en de

1 Lolle Nauta. 'culturele armoede' in: 'De factor van de kleine c. Essays over 
culturele armoede en politieke cultuur'. 1987 Van Gennep, Amsterdam.
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rechtvaardiging van het eigen handelen. Op dit niveau liggen de spanningen en de 
communicatiestoornissen tussen de werkzoekende en de sociale dienst ambtenaar, 
die het door de politici geformuleerde beleid moeten uitvoeren. Klachten over 
onheuse bejegening zijn het gevolg. Op het tweede niveau ligt de identificatie met 
een groep (belangenorganisatie, sociale beweging, club, vakbond). Hier uit het 
verschil in cultuur en taalgebruik zich in het gebrek aan invloed van belangenorgani
saties van uitkeringsgerechtigden, of de ondergeschiktheid van de belangen van 
mensen met een minimuminkomen aan die van anderen (in de grote vakbonden). 
'Deskundigen' die de taal van de beleidsmakers spreken onderhandelen vaak voor 
de armen in plaats van de armen zelf of hun vertegenwoordigers die verantwoording 
moeten afleggen. Op het derde niveau ligt de intellectuele confrontatie in het 
politieke debat. Mensen wensen met argumenten te komen, zich een mening te 
vormen en die mening te confronteren met die van anderen. Hier worden de 
mensen met een laag inkomen vaak gebruikt als 'excuus-truus'. Ze mogen hun 
persoonlijke verhaal vertellen in hun eigen taal, op de televisie, in de krant, tijdens 
politieke bijeenkomsten, waarbij iedereen begrijpend knikt en men weer overgaat op 
die andere taal, de taal van de beleidsmakers, omdat na het persoonlijke verhaal de 
'deskundigen' komen uitleggen hoe het allemaal zo gekomen is en wat de politiek 
eraan gaat doen.

Slachtoffergroepen en economische modellen
Wanneer Nauta vervolgens het begrip culturele armoede verder analyseert, doet hij 
echter hetzelfde wat de bestuurders ook doen: culturele armoede wordt uitsluitend 
gedefinieerd ais een gebrek van mensen aan de onderkant van de samenleving. 
Werklozen zouden zich op individueel niveau pessimistisch, machteloos en moede
loos voelen. Ze zouden zich alleen aansluiten bij slachtoffergroepen (wij gehandi
capten, wij bijstandsmoeders) en niet bij partijen of bewegingen die een meer 
algemeen programma voorstaan waarin de verschillende belangen worden afgewo
gen. Ze zijn tot een intellectuele confrontatie niet in staat, omdat ze geen geld 
hebben om een krant te kopen, laat staan een hele studie te bekostigen en zich zo 
te ontwikkelen.
Aan deze culturele armoede moet gesleuteld worden, vindt Nauta. Het is de vraag of 
de waarneming van Nauta klopt. Onderzoekingen naar de leefwereld van 
uitkeringsgerechtigden tonen aan, dat werklozen dikwijls helemaal niet zo pessimis
tisch en moedeloos zijn als vaak wordt aangenomen en de hierboven genoemde 
kloof tussen de burgers en de politiek is niet een specifiek minima-probleem.2 
Natuurlijk moeten er materiële en immateriële voorzieningen zijn die alle burgers in 
staat stellen zich te ontplooien. Nauta veronderstelt echter dat de ideologie, de taal 
van de bestuurders de juiste is en dat mensen die in armoede leven zich hierbij 
maar moeten aanpassen. Door deze aanpassing kunnen 'sociaal en cultureel 
isolement, segregatie en gebrek aan sociale cohesie in de samenleving worden 
opgeheven'. Hierbij gaat hij voorbij aan de culturele armoede van de bestuurders.
De politici zitten verstrikt in macro-economische modellen, die maar een beperkt 
deel van de maatschappelijke werkelijkheid definiëren en analyseren. Dit komt tot

2. Zie oa: Drs A.J.E. Edzes en drs A.C. van Bruggen. 'Fase 4 gefaseerd'. Cen
trum voor Arbeid en Beleid BV. Mr S.D. Korevaar. Taskforce Kwaliteit Bijstand.

Liberté Egalité Fraternité 17 September 1998



uiting in het denken over arbeid. Nu worden afhankelijkheid en onafhankelijkheid 
uitsluitend gedefinieerd in termen van het wel of niet hebben van betaald werk. Maar 
er zijn vele andere, misschien wel belangrijker criteria, die iemand afhankelijk of 
onafhankelijk maken. Ook de zin of het nut van arbeid wordt voornamelijk afgeme
ten aan wel of niet betaald. Nut of zin worden afgemeten aan een economisch nut, 
dat kortzichtig gedefinieerd is. Opvoeding, gemeenschapszin, solidariteit en andere 
belangrijke waarden in de samenleving die essentieel zijn voor het functioneren 
ervan, blijven buiten beschouwing. De boodschap die bestuurders uitzenden is 
daardoor tegenstrijdig: economisch gezien worden individuen geacht met elkaar te 
concurreren, maar tegelijkertijd wordt opgeroepen tot de waarden die hierboven 
werden genoemd.3
Als Ricardo Petrella spreekt over de economische modellen die in Europa opgang 
doen, waarbij in het kader van loonkostenverlagingen als oplossing voor de werk
loosheid programma's worden ontwikkeld om werklozen laagbetaald, additioneel 
werk te laten doen, zegt hij: 'Een maatschappij die alleen nog kan kiezen tussen het 
in hun afhankelijkheid bestendigen van werkloze steuntrekkers 
of het vergoeden van arme en steeds verder verpauperende bedienden en arbei
ders, is een samenleving die, in de greep van het recht van de sterkste en de 
'struggle for life, alle gevoel voor sociale verbanden en voor de lange termijn 
verloren heeft'.4

P ie t  v a n  d e r  L e n d e  is  m e d e w e rk e r  v a n  d e  V e r e n ig in g  B i js ta n d s b o n d  A m s te r 
d a m .

3. Deze tegenstrijdigheid heb ik aan de orde gesteld in het artikel 'De slachtoffers 
van de dynamiek van het poldermodel'. In: Maarten Baltussen en Johan van 
Workum red. 'De rijke kant van Nederland. Armoede staat zelden op zichzelf'. Van 
Gennep Amsterdam 1998.

4. Ricardo Petrella. 'De Klippen van de mondialisering'. 'De dringende noodzaak 
van een nieuw sociaal contract'. In: Tijdschrift 'De Witte Raaf', nr 74. juli/augustus 
1998
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Een ontoelaatbaar tekort

Omar Ramadan
Armoede is er in vele soorten. Culturele armoede, intellectuele armoede, 
bloedarmoede-een heus assortiment aan verschillende typen armoede. In het 
algemeen duidt men bij het bezigen van het begrip armoede echter op een ontoe
laatbaar laag niveau aan materiële welvaart. Het is goed om even stil te staan bij 
deze definitie, en te bezien hoe zij haar politieke vertaling krijgt.
De dames en heren politici op het Binnenhof en in de gemeenteraden zijn momen
teel degenen die het armoedebeleid in ons land gestalte geven. Andere bestuursla
gen hebben (nog) geen significante inbreng op dit beleidsterrein, hoewel het er 
gelukkig naar uitziet dat over hooguit enkele luttele jaren ook Brussel zich ontplooit 
op dit gebied. In een integrerend Europa is het namelijk onverantwoord wel monetai
re eenwording door te voeren, maar achter te blijven bij een gezamenlijk sociaal 
beleid.
Armoede is dus een ontoelaatbaar laag niveau aan materiële welvaart. De politieke 
graadmeters om armoede vast te stellen zijn echter nog iets specifieker. Het 
politieke bedrijf kijkt met name naar financiële armslag. Materiële welvaart krijgt 
daarmee een monetaire vertaling. Dat is op zich niet opzienbarend. In de laat- 
kapitalistische samenleving die Nederland anno 1998 is, domineren geldeenheden 
als maatstaf van welvaren. Bijna alles is in geld uit te drukken, is een bekend 
gezegde. En het lijkt wel alsof die dingen des levens die onmogelijk aan een 
monetaire vertaling onderhevig gesteld kunnen worden-de liefde is waarschijnlijk 
het meest spraakmakende voorbeeld-bij een tekort ook niet leiden tot het bezigen 
van het predikaat armoede.
Armoede als zodanig gedefinieerd leidt linea recta tot de politiek relevante vraag 
wanneer er concreet sprake is van armoede. Dan ontstaat namelijk een publieke 
plicht om over te gaan tot bestrijding-we spreken immers van een ontoelaatbaar 
laag niveau aan materiële welvaart, of, beter gezegd, van een ontoelaatbaar tekort 
aan financiële armslag. Een ieder die zich enigszins heeft verdiept in deze materie 
zal hier ongetwijfeld op de proppen komen met het verschil tussen relatieve en 
absolute armoede. We komen dan uit op gemeenplaatsen die stellen dat de 
bijstandsuitkering in Nederland een vetpot is voor een gezin van twaalf in Ethiopië. 
Om een tweetal redenen gaat een dergelijke vergelijking mank. Ten eerste is er een 
enorm verschil in koopkracht. Een brood hier is duurder dan een brood daar. Ten 
tweede leven wij in Nederland in relatieve welvaart. De gemiddelde levensstandaard 
is, in vergelijking met Ethiopië, van een dusdanig hoog niveau dat je redelijkerwijs 
niet mag verwachten dat de behoeftepatronen in beide landen overeenkomstig zijn. 
Met andere woorden; in ons land is het gebruik van bepaalde communicatiemidde
len zoals telefoon of televisie een vereiste om normaal te functioneren. Evenzo met 
de mogelijkheid om gebruik te maken van vervoermiddelen. Een vergelijking met 
een dorp in de Sahara dat al blij is met één transistorradio gaat dan niet op. Conclu
derend kunnen we stellen dat het in Nederland vaststellen van een punt waarop 
materiële welvaart van een ontoelaatbaar laag niveau is, dient te geschieden met
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het oog op de Nederlandse verhoudingen. Vergelijkingen met ontwikkelingslanden, 
of vroegere tijden, zijn slechts populistisch van aard en dienen ertoe om het maat
schappelijk draagvlak voor een behoorlijk armoedebeleid af te breken.
Dan dient zich nu de vraag aan hoe armoede bestreden moet worden. Onlos
makelijk hangt hiermee samen de vraag naar wat armoede veroorzaakt. We 
moeten van de veronderstelling af dat dat luiheid is. Iemand leeft niet willens en 
wetens leven in armoede. Zelfs mensen die vrijwillig afstand doen van allerlei 
wereldse rijkdom om zich in religieuze sekten te wijden aan hemelse zaken, leven 
niet in armoede. Zij zullen immers niet spreken van een ontoelaatbaar laag niveau 
aan persoonlijke materiële welvaart, maar accepteren of wensen de geringe 
financiële armslag die zij bezitten.
Wat leidt tot armoede? Om deze vraag te beantwoorden moeten we bekijken hoe 
rijkdom verdeeld wordt. Voor de duidelijkheid; we hebben het hier nog steeds over 
in monetaire maatstaven uit te drukken welvaart. Intellectuele of culturele rijkdom 
worden hier niet meegenomen in de beschouwing. De verdeling van rijkdom 
geschiedt in Nederland hoofdzakelijk op een arbitraire, namelijk kapitalistische, 
wijze. In het vrije spel van vraag en aanbod, die de markten van loonarbeid tot en 
met theezakjes domineert, vloeit de rijkdom met name naar zij die dit spel goed 
spelen. Daarvoor zijn bepaalde vaardigheden nodig, die kunnen variëren van 
bepaalde intellectuele en fysieke vermogens tot en met het mannelijke geslacht en 
een blanke huidskleur. Ook een bepaalde portie dom geluk kan parten spelen in het 
spel van vraag en aanbod. Dit laatste is het resultaat van het feit dat volledige 
informatie van alle mogelijkheden en valkuilen voor alle deelnemers aan het spel 
schier fictie is, in tegenstelling tot wat de ideaal-typische schetsen van het kapitalis
me ons moeten doen geloven.
Deze wijze van de verdeling van rijkdom heeft uiteraard een minder plezierige 
keerzijde; een arbitraire verdeling van armoede. Zij die niet beschikken over die 
vaardigheden die toevallig op dat moment in trek zijn, zijn de dupe. Als het slechts 
gaat om het bedienen van een computer, kan een cursus uitkomst bieden, maar 
vereist de markt representatief overkomen, zodanig gedefinieerd dat ik als gehandi
capte zwarte vrouw daar nooit aan kan voldoen, dan zijn we verder van huis. 
Gelukkig is daar de overheid. Zij verbiedt het stellen van discriminatoire criteria bij 
het verrichten van markttransacties, en verschaft hen die het spel verloren hebben 
de middelen om niet in armoede te vervallen. Althans, dat zou zij moeten doen.
Nu kan oprecht de vraag gesteld worden waarom men nog zou moeten proberen 
het spel van het kapitalisme te winnen. Verliest men, dan verschaft vadertje staat 
immers toch wel een uitkering. Een tweetal reacties hierop zijn mogelijk. Ten eerste 
kan men, kijkend naar de bestaande situatie in Nederland anno nu, stellen dat 
terugvallen op het sociale vangnet betekent dat je verkeert om en nabij de armoede
grens. We hebben het dan niet over de ontslagen directeur die 70% van zijn laatst 
verdiende loon in belastingcenten krijgt uitgekeerd, maar over de 20-jarige alleen
staande moeder die een bijstandsuitkering krijgt van welgeteld Fl. 771,36. Per 
maand wel te verstaan. Enigszins succesvol het spel van vraag en aanbod meespe
len, levert toch een iets rianter bestaan op. Reden dus om niet zo maar op te geven 
en de hand op te houden bij de sociale dienst. Een tweede mogelijke reactie op het 
schetsen van een beeld waarin iedereen afhaakt bij de markt, is te stellen dat dat 
het gevolg is van de fundamenten van ons systeem van rijkdom- en armoedever- 
deling. De arbitraire en wisselende criteria die het spel van vraag en aanbod poneert 
bij de verdeling van materiële welvaart zijn niet gericht op het menselijke welzijn.
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Deze verdeelsleutel leidt namelijk tot onderling conflict door de noodzakelijke 
competitie, het uitsluiten van onbekwaam geachte marktactoren en de cumulatieve 
accumulatie van welvaart in beperkte handen. Bovendien hebben we door al deze 
narigheid een bemoeizuchtige overheid nodig die de scherpe kantjes van dit harde 
systeem afhaalt. Zo'n systeem moet zich zelf wel om zeep helpen.
Wat dan? Karl Marx, een Duitse filosoof uit de vorige eeuw, zei dat we moesten 
geven naar kunnen en nemen naar behoefte. Dat is een geheel andere verdeelsleu
tel voor materiële welvaart. Een sterke of slimme alleenstaande die veel werk kan 
verrichten en in een kapitalistische economie veel geld zou kunnen opstrijken, geeft 
in de utopie van Marx een aanzienlijk deel van de waarde van zijn arbeid weg; 
geven naar kunnen. De weduwe met opgroeiende kinderen, onmogelijk in staat 
zelfstandig te voorzien in het levensonderhoud van haar gezin, neemt een significant 
deel van de maatschappelijke welvaart die zij niet eigenhandig heeft voortgebracht; 
nemen naar behoefte. Als deze wijze van welvaartsverdeling de kapitalistische zou 
vervangen, dan is er zelfs geen sprake van overheveling of progressieve belasting
inning, zoals een sociale overheid nu doet. Op het moment dat ergens iets geprodu
ceerd wordt dan is dat op dat zelfde moment van degenen die daar het meest 
behoefte aan hebben, en niet van hen die toevallig over de capaciteiten beschikken 
om de gecollectiviseerde productiemiddelen om te zetten in waardevolle (lees: in 
geld uitdrukbare) goederen of diensten.
Deze Marxistische utopie heeft echter een groot probleem. Zij gaat uit van een 
oprechte, eerlijke en bijna altruïstische mens. Men zou kunnen tegenwerpen dat de 
prikkel weg valt in een samenleving van geven naar kunnen en nemen naar 
behoefte. Waarom zou ik me nog inspannen om bij te dragen aan de maatschappe
lijke welvaart als het deel dat ik ontvang van die welvaart toch al bij voorbaat 
vaststaat? Niet mijn prestaties, maar mijn behoefte zijn immers maatstaf.
De filosoof John Rawls, bekend geworden met zijn Theory of Justice, schetst het 
probleem ongeveer als volgt. Er zijn twee mensen, Sandra en Abdullah, die beiden 
even getalenteerd zijn en even veel productiemiddelen ontvangen. Terwijl Sandra 
een moestuin aanlegt, werkt Abdullah aan een tennisbaan. Hij is namelijk verzot op 
tennissen. Na verloop van tijd tennist Abdullah er vrolijk op los, maar krijgt honger. 
Sandra, die met veel tijd en moeite een vruchtbare moestuin heeft weten aan te 
leggen, heeft meer voedsel dan nodig voor eigen gebruik. Zou een Marxistische 
economie er nu toe leiden dat zij de helft van haar oogst af moet staan aan Abdul
lah, waarna hij zijn lievelingssport kan blijven uitoefenen? Als het antwoord bevesti
gend is, dan hebben we van doen met een weinig prikkelende verdeelsleutel.
Aan de andere kant kunnen we ons afvragen of de kapitalistische manier om dit 
vraagstuk op te lossen wel zo wenselijk is. Sandra zou Abdullah namelijk kunnen 
uitbuiten. Ze zou hem al het werk op haar land kunnen laten doen en zelf in de 
tuinstoel plaatsnemen. Ze zou hem net genoeg van de oogst kunnen geven om in 
leven te blijven. Abdullah heeft dan wellicht een fout gemaakt door aanvankelijk te 
veel prioriteit te hechten aan een potje tennis, nu is hij voor de rest van zijn leven 
gedoemd een bestaan in armoede te leiden. En dan hebben we het nog niet eens 
over de situatie waarin er in den beginne geen gelijke verdeling van productiemidde
len is. Ook de mogelijkheid dat één van beiden gehandicapt is of raakt hebben we 
voor het gemak buiten beschouwing gelaten.
Komend tot een voorlopige conclusie kunnen we stellen dat het armoedevraagstuk 
gezien moet worden in een brede context. Het is onmogelijk te praten over deze 
problematiek zonder in ogenschouw te nemen volgens wat voor economie-een
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kapitalistische—wij onze rijkdom en armoede verdelen. Blauwdrukken voor de ideale 
verdeelsleutel zijn moeilijk te geven, leiden tot dogmatisme en zijn afhankelijk van 
de concrete maatschappijvorm. Duidelijk is in ieder geval dat de huidige manier om 
via het spel van vraag en aanbod welvaart te verdelen noodzakelijkerwijs een grove 
correctie vereist van een sociale overheid.

O m a r  R a m a d a n  is  v o o r z i t t e r  v a n  d e  Jo n ge  S o c ia lis te n .

De arme kant van Nederland
Ger Ramaekers
Cijfers
Al meer dan tien jaar wordt er onderzoek gedaan naar het bestaan van armoede in 
ons land. En al net zo lang zijn er mensen en organisaties die op het bestaan, de 
oorzaken en de gevolgen ervan wijzen. Sinds de eerste Sociale Conferentie 
verschijnen er elk jaar minstens twee publikaties met cijfermatige overzichten. 
Daaruit summier enkele gegevens.
Uit de Armoedemonitor 1997 blijkt dat in Nederland een miljoen mensen (667.000 
huishoudens = 11%) moeten rondkomen van een inkomen beneden of rond de 
beleidsmatige armoedegrens. Hieronder zijn bijstandsgerechtigden (vooral éénou- 
der-gezinnen), oudere werklozen (met name oudere alleenstaande vrouwen), 
allochtonen, pensioengerechtigden, gehandicapten, chronisch zieken en kleine 
zelfstandigen oververtegenwoordigd.

In het tweede Jaarrapport armoede (De Kwetsbaren, 1997) komt naar voren 
dat het armoedeprobleem het grootst is onder éénouder-gezinnen. Juist deze groep 
heeft weinig perspectief te ontsnappen: de combinatie van werk en zorg is te zwaar 
en weinig lonend. Hetzelfde geldt voor gehandicapten en chronisch zieken: ze 
hebben hogere kosten dan anderen en geen uitzicht op regulier werk. Van alle 65- 
plussers leeft 12% van een minimaal inkomen. Verder blijkt uit de cijfers dat 
250.000 kinderen (8% van alle kinderen in Nederland) opgroeien in armoede.

Wat is de meerwaarde van deze cijfers als we die leggen naast de gegevens uit één 
van de eerste rapporten uit 1984 (veertien jaar geleden!) Minima zonder marge:
"(...) dat de inkomsten structureel achterblijven bij de uitgaven voor vaste en 
variabele lasten. De hoge mate van verschulding en de omvangrijke bezuinigingen 
op de primaire levensbehoeften zijn aanwijzing genoeg. De gesignaleerde uitholling 
van de koopkracht treft niet alleen mensen met een minimuminkomen; ook de 
huishoudens met net een iets hoger inkomen, worden hiermee geconfronteerd. Er 
vanuit gaande dat de minimumuitkeringen op het koopkrachtniveau van 1976 zijn 
beland, maar dat men in plaats van 16,8% toen, nu gemiddeld 24,7% aan woonlas
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ten besteedt, is er in het vrij te besteden inkomen een niveau bereikt, dat ca. 8% ligt 
onder dat van 1976."

De vraag naar de omvang van armoede sluit aan bij een cijfermatige benadering. 
Een benadering die typerend is voor de wijze waarop de samenleving probleemsitu
aties liever het hoofd biedt dan er oplossingen voor te zoeken. Het armoede
probleem wordt doorgaans erg eenzijdig bekeken: het wordt beperkt tot een 
problematische situatie van en voor individuen, of er wordt vooral de nadruk gelegd 
op de economische kant.

Participatie
Terug naar de laatste paar jaar: als veel mensen gebruik moeten maken van de 
bijzondere bijstand, dan is overduidelijk dat de uitkering te laag is. Je moet dan niet 
de formulieren langer maken, maar het inkomen verhogen. Dan kunnen mensen 
zelf hun keuze maken. En dat is belangrijker dan deelname aan het betaalde ar
beidsproces, een oplossing die beleidsmakers en politici nog steeds durven te 
propageren als DE remedie. Helaas. Een flexibel en onderbetaald baantje of een 
Melkert-baan levert mensen doorgaans in financieel opzicht niets op vanwege de 
door diezelfde politiek in het leven geroepen armoedeval (een iets hoger inkomen 
levert door het verlies van kwijtschelding en het verlies huursubsidie netto minder 
op). De voorbeelden zijn talrijk van mensen in een Melkert-baan met schulden, in 
diverse gemeenten de helft van het aantal 'Melketiers'. Het scheppen van werkge
legenheid is van belang, maar betaald werk is niet de enige oplossing. Werk is meer 
dan betaald werk; zorgarbeid en vrijwilligerswerk moeten ook meer erkenning en 
waardering krijgen. Elk mens moet op de voor hem of haar passende wijze kunnen 
participeren, met betaald werk, vrijwilligerswerk, zorgarbeid of een combinatie 
daarvan.

Behoeftige situatie
Aangezien een samenleving door meer dan haar economische systeem wordt 
bepaald, moeten we op zoek naar een benadering die de cijfermatige overstijgt. 
Armoede is niet te beschouwen als een natuurverschijnsel, maar het resultaat van 
menselijke beslissingen, maatschappelijke structuren en afspraken, die inherent zijn 
aan de produktie- en- organisatiecapaciteiten van onze westerse civilisatie. Onze 
samenleving als geheel wordt gekenmerkt door een behoeftige (armoedige) situatie: 
het gebrek aan vermogen (wil?) om problemen te ontleden en daar creatieve 
oplossingen voor te bieden. Als er banen geschapen moeten worden, dan is het de 
hoogste tijd om vragen te stellen bij het 'alles-oplossend vermogen' van de 'vrije 
markt'. En de hoogste tijd om te zoeken naar iets anders; kunstmatig in stand 
houden is een doodlopende weg. Waar staat bovendien geschreven dat een arbeid
zaam economisch systeem voortvloeit uit het wezen van de mens?

Economische groei
Een vergelijking met de milieuproblematiek dringt zich op. De economie zal moeten 
groeien, willen we een oplossing kunnen bieden. Ook het milieu wordt als probleem 
geïsoleerd en niet bezien als onderdeel van de samenleving als geheel. Diezelfde 
groei zou de remedie zijn tegen de kwaal van de werkloosheid en daarmee de
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armoede. Wat blijkt: er is economische groei, maar die gaat aan een deel van de 
bevolking geheel voorbij.
De laatste jaren wordt de oplossing in een ander anachronisme gezocht: het 
scheppen van kunstmatige werkgelegenheid.

Herstel van rechten
Door de manier waarop de samenleving georganiseerd is, wordt de verdeling van de 
welvaart steeds meer beperkt tot een steeds kleiner wordende groep. De levens
lange baan als garantie voor vrijwaring van gebrek verdwijnt voor meer en meer 
mensen. En daarmee is een goede armoedebestrijding ook een eigenbelang voor 
(nog)niet-armen.
Bij armoede denkt men in eerste instantie aan voedsel en onderdak, maar mensen 
hebben meer nodig, ook geestelijk welzijn, recht op kennis en cultuur. Als je 
mensen deze rechten onthoudt dan krijgt het begrip 'civilisatie' een wel erg schame
le inhoud en kun je ook vraagtekens zetten bij de waarde van andere rechten. Bij de 
bestrijding van armoede gaat het om herstel van rechten. Wanneer armen hun 
rechtvaardig deel krijgen, of kunnen verwerven, van bijvoorbeeld de welvaart in de 
samenleving, dan kunnen ze ontsnappen aan de effecten van armoede en ook 
inhoud geven aan hun rol als burgers. Burgerschap is een beginsel van gelijkheid, 
dat bepaalt wat alle leden van de maatschappij gemeen hebben. Het is een 
gemeenschappelijke status en een entreebewijs.
Betaalde arbeid is noch de enige factor van betekenis, noch per definitie zinvol en 
bevredigend en niet eens redder in financiële nood. Meer dan dat gaat het om het 
zelfbeschikkingsrecht van de mens, het recht op (mede)zeggenschap over de eigen 
leefsituatie. Ook dat is in het geding, zeker sedert de nieuwe Bijstandswet (1996) en 
daaropvolgende regelgeving. Wie werk eist in ruil voor fundamentele aanspraken, 
bepleit nagenoeg dwangarbeid. De Wet Boeten levert bij een minuscule vergissing 
of onvolkomenheid een uitkeringsgerechtigde een korting van ƒ 100,- op. Als je het 
daar niet mee eens bent, kun je in bezwaar en vervolgens eventueel naar de 
rechter. Maar wie zal dat betalen in ons uitgeholde rechtsbestel?

Een waarde(n)volle samenleving
De samenleving is voor haar voortbestaan niet alleen aangewezen op techno
logische vooruitgang en economische groei. Door vooruitgang eenzijdig op te vatten 
als een toename van efficiëntie en rendement, worden andere dimensies gede
gradeerd. We zijn al aanbeland in een eenzijdig ingerichte samenleving waarin veel 
te veel aandacht uitgaat naar banigheid, naar betaald werk. Een samenleving is ook 
aangewezen op een voortdurende vernieuwing van normen en waarden. En op dit 
terrein moet de markt zwijgen want die kent geen moraal, dan zou de politiek 
moeten spreken. Maar ook daaraan kleeft een bezwaar nu fundamentele rechten 
niet meer gevrijwaard blijken van de grillen van de dagelijkse politiek. We zullen 
weer inhoud moeten geven aan fundamentele waarden, zodat die betekenis gaan 
krijgen voor de samenleving als geheel en niet slechts voor een beperkte groep. 
Opdat er een samenleving ontstaat waarin de echte waarden van het leven aan bod 
komen, waarin sprake is van gelijkheid tussen leven en werken, waar het één niet 
ten koste gaat van het ander.
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Vanuit het oogpunt van de morele orde van de samenleving is een toenemend uit 
elkaar drijven van bevolkingssegmenten in het geding. Een samenleving waarin 
fundamentele rechten voorwaardelijk worden, waarin burgers hun rechten weer 
moeten gaan opeisen omdat ze door anderen geschonden worden, waarin honder
dduizenden zijn buitengesloten van deelname, verdient zo'n land het predikaat 
'beschaafd'? Hoe lang kun je rechten van mensen verwaarlozen en negeren, waar 
ligt de benedengrens van 'beschaving'? Een samenleving die het peil van haar 
beschaving verlaagt, die immoreel en onrechtvaardiger wordt, dat is een maat
schappij waarin niet te leven valt.

Oplossingen
"Prijzen van openbare voorzieningen, waarop met name huishoudens met een 
minimuminkomen zijn aangewezen, dienen tenminste niet meer te worden ver
hoogd. Hierbij moet worden gedacht aan het openbaar vervoer, de rechtsbijstand, 
het schoolgeld." Dat was nog een citaat uit Minima zonder marge.
Hiermee volstaan zou een te gemakkelijke oplossing zijn. Voor het nakomen van 
rechten en plichten volstaat een beleidsmatige oplossing alleen niet. Dat is een taak 
voor ons allen, voor de SAMENIeving.
Het wordt de hoogste tijd dat de JOVD en haar moederpartij haar 
broederschapsideaal in de strijd gooien om ervoor te zorgen dat vrijheid en gelijk
heid weer geldigheid krijgen voor alle leden van de samenleving. Mensen moeten 
weer aanspraak kunnen maken op de invulling van fundamentele rechten, op een 
wijze die recht doet aan de genoemde menselijke behoeftes die van belang zijn voor 
leven en welzijn. En dan is het eigenlijk heel simpel: het vrij te besteden inkomen 
van mensen op en rond het minimum moet worden verhoogd. In het najaar gaat een 
campagne van start, mede met het oog op de Sociale Conferentie, met als inzet een 
voorstel dat niet duur is in de uitvoering en dat tegemoet komt aan een fundamen
teel recht als (keuze)vrijheid.
Wat let de VVD om zich aan te sluiten bij de eis van een structurele verhoging van 
het minimum van minstens 15%, een bescheiden eis gezien het daadwerkelijk 
opgetreden koopkrachtverlies?

Ger Ramaekers is voorzitter van het Provinciaal Samenwerkingsverband 
Uitkeringsgerechtigden Limburg (PSUL) en als ervaringsdeskundige lid van de 
werkgroep.

NOOT

De landelijke werkgroep De arme kant van Nederland/EVA (Economie Vrouwen 
Armoede) is een interkerkelijke werkgroep van de Raad van Kerken in Nederland en 
het arbeidspastoraat DISK. De werkgroep bestaat al meer dan 10 jaar en heeft als 
uitgangspunt dat armoede onrechtvaardig is omdat het mensen uitsluit van volwaar
dig deelnemen aan de samenleving en dat als gevolg van politieke keuzen. Door 
middel van campagnes, publicaties, conferenties, acties, overleg met kerken en 
politiek wil de werkgroep impulsen geven aan discussies en het gesprek organi
seren over alternatieven.
Postbus 405, 2260 AK Leidschendam, telefoon 070 - 3131240 of 3131244, fax 070 - 
3131202.
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Extreme armoede in Nederland? 
Ongehoord!
Henri van Rijn
"Armoede is niet onvermijdelijk, is geen vloek op de mens, waartegen 
mensen niets kunnen uitrichten. Integendeel, armoede is door mensen 
gemaakt, enkel mensen kunnen daar een eind aan maken!
Armoede is ook geen overblijfsel van een vorige, minder ontwikkelde 
samenleving. Zij verdwijnt niet vanzelf door economische vooruitgang. 
Deze armoede blijft bestaan, ondanks alle vooruitgang en ondanks allerlei 
overheden of regimes, wanneer haar vernietiging geen prioriteit heeft in 
alle sociale plannen voor onze landen."

P ère Joseph W resin sk i, oprich ter In tern ation a le B ew egin g  A T D -V ie rd e  W ereld

Arm van generatie op generatie
Als je tegenwoordig mensen vraagt of er armoede in Nederland voorkomt zullen 
velen dat niet ontkennen. Sinds de economische crisis van de jaren 70, waarna 
jarenlang de minimum-lonen en minimum-uitkeringen werden bevroren en de 
prijzen wel bleven stijgen, kwamen velen in financiële problemen, zoals de bij
standsvrouwen, W.A.O.-ers en werklozen 'rond het minimum'. Groepen uit deze 
mensen organiseerden zich en laten zich met recht horen. In feite gaat het hier om 
de 'nieuwe armen'.
ATD-Vierde Wereld, internationale mensenrechten-beweging van en met de 
armsten in elke samenleving die mensen van uiteenlopende levensovertuiging 
samenbrengt in de strijd tegen extreme armoede, wijst erop dat - ook in Nederland - 
een veelomvattender armoede nooit is weggeweest. Uit onderzoek van de Europese 
Gemeenschap (nu Europese Unie) blijkt dat 4,5% van de bevolking in de rijkere 
lidstaten van generatie op generatie tot de armsten behoort1. Het gaat daarbij om 
mensen die zitten opgesloten in een vicieuze cirkel van armoede, waarbij zowel de 
sociale als politieke mensenrechten geweld wordt aangedaan. Als je niet of nauwe
lijks kunt lezen of schrijven dan ben je afhankelijk van anderen om te vernemen wat 
in de krant, in partijprogramma's enz. staat. De armsten hebben veelal ook een 
slechte gezondheid, zijn slecht gehuisvest, behoren meestal tot de harde kern van 
de werklozen en als ze toch werk vinden is dat gewoonlijk ongeschoold, gevaarlijk, 
vies werk van tijdelijke aard.
Voor de Franse Sociaal Economische Raad stelde Père Joseph Wresinski, 
grondlegger van de Internationale Beweging ATD-Vierde Wereld een rapport samen 
over een integrale aanpak van de armoede2. In dit rapport geeft Père Joseph een 
definitie van deze grote armoede:
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"Bestaansonzekerheid is het ontbreken van één of meer zekerheden met 
name die van arbeid die individuen en gezinnen in staat stelt hun beroepsma
tige, gezins- en sociale verantwoordelijkheden op zich te nemen en van hun 
fundamentele rechten te genieten. De daaruit voortvloeiende onzekerheid 
kan groter of kleiner zijn en min of meer ernstige en definitieve gevolgen 
hebben. Ze leidt tot extreme armoede wanneer de onzekerheid meerdere 
levensgebieden bestrijkt, een duurzaam karakter aanneemt en de kansen 
aantast om, in de nabije toekomst, zelf opnieuw zijn verantwoordelijkheden te 
dragen en op eigen kracht zijn rechten te veroveren. "

Maar het ergst van alles is dat de andere mensen op je neer kijken, niets van je ver
wachten. Er wordt echter niet gezien hoe de armsten op hun manier tegen de 
armoede vechten en voor hun gezinnen opkomen. Bovendien zijn de armsten zoals 
Père Joseph zei onze leermeesters als het om armoedebestrijding gaat. Zij ervaren 
dag in dag uit welke obstakels er zijn om aan het maatschappelijk leven deel te 
nemen. De kern van de grote armoede is kortweg 'maatschappelijke uitsluiting'.

Armoede: "Dat is iets wat we ons allemaal moeten aantrekken."
In opdracht van de internationale beweging ATD-Vierde Wereld heb ik de levensge
schiedenis van een van de armste gezinnen in Nederland, samen met dat gezin, 
opgeschreven. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar de voorouders tot 1749. 
Deze levensgeschiedenis, die model staat voor alle andere gezinnen die al genera
ties in armoede verkeren, is in boekvorm uitgegeven: Armoede: noodlot of onrecht?3 
Op 6 december 1995 is aan minister H. Dijkstal van Binnenlandse Zaken publiekelijk 
het eerste exemplaar van het boek 'Armoede: noodlot of onrecht?' uitgereikt, hij zei 
toen onder meer:
"Ik vind dat sommige onderwerpen de grenzen van de politieke partijen overschrij
den en één van die onderwerpen is de armoede problematiek." En: " Even afgezien 
van allerlei redenen die u er nou mee had om dat boek te maken, ben ik er om een 
andere reden blij mee dat het er is en hoop ik ook dat het de aandacht krijgt, omdat 
het ook het besef nog eens bij een hele hoop mensen kan oproepen dat in dit 
fantastische landje, wat misschien toch een van de meest welvarende in de wereld 
is, waar we zoveel dingen zo fantastisch geregeld hebben, dat in datzelfde fantas
tische landje 15% van onze jeugd toch min of meer ernstige problemen heeft. Waar 
we een toenemend aantal thuis- en daklozen hebben, waar daar kennelijk door alle 
mazen van die prachtige wet- en regelgeving sociale zekerheid, en weet ik wat 
allemaal meer, gezinnen zoals Meermans zijn. En dat dat niet één gezin is, maar dat 
die er meer zijn. En hoeveel meer, ja, dat weten niet precies, maar ze zijn er en dat 
is eigenlijk toch een schandvlek op onze samenleving. Dat is iets wat we ons 
allemaal moeten aantrekken. (...)".
En op 7 december 1995 werd het boek aangeboden aan de Vaste Commissie van 
de Tweede Kamer voor Binnenlandse Zaken. De voorzitter daarvan, de heer D. de 
Cloe, bevestigde dat met name Binnenlandse Zaken verantwoordelijk is voor alle 
grondrechten van alle ingezetenen in Nederland en dat met name het parlement 
daarbij de controlerende taak heeft. Te vaak wordt armoede tot de sociale sector 
beperkt, terwijl dat slechts een aspect en dan nog dat van zorg is, welke vaak 
afhankelijkheid inhoudt.
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A r m o e d e  v ra a gt o m  e e n  in teg ra le  aan p ak
Onder de titel De andere kant van Nederland bracht de regering eind november 
1995 een nota uit inzake armoedebestrijding in eigen land. ATD-Vierde Wereld is blij 
dat de regering sinds jaren weer erkent dat er armoede en sociale uitsluiting ook in 
het eigen land bestaat. Maar in deze nota en de vervolgnota's komt de regering 
daarbij niet verder dan tot het traditionele doelgroep-denken van risicogroepen dat 
geen recht doet aan de realiteit van het bestaan van een volk van armsten van 
generatie op generatie, ook in Nederland.
ATD-Vierde Wereld zond aan de minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgele
genheid en aan de Eerste en Tweede Kamer een commentaar op de armoede-nota. 
Hier volgen enkele elementen uit ons commentaar en uit onze toelichting tijdens de 
hoorzitting van de Tweede Kamer:
- Juist bij de armsten wordt de ondeelbaarheid van alle mensenrechten zichtbaar, 
een enkel voorbeeld: Slechte woonomstandigheden kunnen hun weerslag op de 
gezondheid hebben en zelfs tot uithuisplaatsing van kinderen leiden.
- Daarom vereist het effectief bestrijden van de grote armoede:

. de erkenning van een bevolkingsgroep van allerarmsten (vrouwen èn 
mannen), die geboren zijn in die gezinnen die al generaties in diepe armoede 
leven. Dan wordt duidelijk dat, omdat het niet aan hen persoonlijk ligt, er 
verandering van hun situatie mogelijk is. Individuele aanpak van armoede is 
dus verre van toereikend.
. een collectieve of integrale aanpak: armoedebestrijding gaat alle departe
menten aan. De regering onderkent de noodzaak van een gezamenlijke inter
departementale aanpak wel, maar de armoedenota bestaat uit vele losstaan
de maatregelen.

- In Europa heet die integrale of collectieve aanpak: de Wresinski-aanpak, genoemd 
naar Père Joseph Wresinski, die daartoe, zoals eerder vermeld, in een frans SER- 
rapport in februari 1987 voorstellen deed, welke daarna door de franse overheid is 
overgenomen. Onder meer in België vond dit navolging. Na een intensieve 
voorbereiding van bijna drie jaar kon daar in februari 1995 aan premier Dehaene het 
Algemeen verslag over de Armoede worden aangeboden. Het voortouw van dat 
rapport hadden de Koning Boudewijn Stichting, de Vereniging van Belgische Steden 
en Gemeenten en ATD-Vierde Wereld België. Aan de totstandkoming hebben ook 
de armste gezinnen meegewerkt.
- In de eerste Nederlandse armoedenota stond niets over onderwijs en cultuur, nog 
afgezien dat andere terreinen zoals gezondheid er bijzonder mager aan bod 
kwamen. In de vervolgnota's worden deze terreinen inmiddels wel meegenomen, 
maar het blijft een opsomming van losse maatregelen. Ook de 'Sociale conferen
ties', waarbij de regering met armoede-organisaties in gesprek gaat over armoe
debestrijding zijn niet voldoende. Een rapport zoals het Belgische Algemeen verslag 
over de Armoede zou meer recht doen aan een gezamenlijke aanpak van de armoe
debestrijding in Nederland. Een dergelijke aanpak, die zeker succesvoller zal zijn, 
vergt echter enkele jaren.
Versterking van de Vierde Wereld-beweging om de stem van de armsten in de 
politiek en elders nog meer te laten doorklinken is zeer gewenst, om een samenle
ving van vrijheid, gelijkheid en broederschap voor alle mensen echt inhoud te doen 
krijgen. Meer informatie onder meer over de Vierde Wereld-beweging is verkrijgbaar
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bij ATD-Vierde Wereld, Regentesseplein 13, 2562 EV Den Haag, telnr 070- 
361.57.87.

H e n r i  v a n  R i jn  is  v o lo n ta ir  en  la n d e li jk  v e r te g e n w o o r d ig e r  v a n  d e  
I n te r n a t io n a le  B e w e g in g  A T D - V ie r d e  W e re ld .

1. De Vierde Wereld in het maandblad Europese Gemeenschap, nr. 158, mei 
1973, pp.4-5 en 'De bewuste waarneming van de armoede in Europa', p. 57

2. Op 11 februari 1987 werd dit rapport door de Franse SER geadopteerd onder 
de titel Grande pauvreté et précarité économique et sociale (Grote armoede 
en economische en sociale onzekerheid). Dit rapport wordt kortweg het 
Wresinski-rapport genoemd

3. Armoede: noodlot of onrecht? door Henri van Rijn, (ISBN 90-6222-307-9) is te 
bestellen voor ƒ 34,50 (inclusief verzendkosten) op gironummer 275.22.00 
t.n.v. Stichting ATD-Vierde Wereld Nederland in Den Haag, onder vermelding 
van de titel. (De prijs bij afhalen en in de boekhandel is ƒ 29,50)

Armoede in Nederland
Saar Boerlage
In talloze publicaties en op conferenties is het thema armoede tegenwoordig de 
hoofdschotel. Dat wekt bij mij tevredenheid: er wordt nu tenminste over deze voor 
een welvaartsstaat grote schande gesproken. Maar ik ben tegelijkertijd woedend. 
Mijn kwaadheid betreft vooral drie aspecten:

1. Armoede wordt gekoppeld aan niet actief zijn (achter de geraniums zitten). En 
daarmee wordt de 'schuld' bij de slachtoffers gelegd en niet bij een overheidssys
teem dat jaren op de uitkeringen heeft bezuinigd en dat tekort schiet als het gaat om 
eerlijke verdeling van betaald werk.

2. Politici weigeren, uitgezonderd voor zover ik weet, de GroenLinksers, de achter
stand die mensen met een minimumuitkering in een reeks van jaren hebben 
opgelopen, te niet te doen.

3. Armoedebestrijding moet passen in het paarse beleid en is er wellicht ook ter 
meerdere glorie van enkele politici. Het is gericht op incidentele aanpassingen en 
niet op fundamentele wijzigingen in het systeem.
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A r m o e d e  e n  so c ia le  a ctiv er in g .
Bij armoede denken ambtenaren, politici, maar ook de meeste woordvoerders uit de 
uitkeringssfeer niet aan 65 plussers of aan anderen die niet (meer) geschikt zijn om 
betaald werk te vinden. Het woord 'activering' staat centraal. Mensen moeten aan 
het (betaalde) werk geholpen worden, of scholing krijgen of (bij uitzondering en 
onder toezicht) vrijwilligerswerk doen. Arbeidsbureaus en sociale diensten moeten 
deze sociale activering uitvoeren. Werk en scholing krijgen de nadruk. Daar worden 
miljarden guldens aan besteed. En als de sociale activering dan bij het inzetten van 
vrijwilligers belandt (meestal achteraan in boek of conferentieagenda), dan word ik 
zo mogelijk nog kwader, want dan blijken mensen taken toegeschoven te krijgen, 
zonder dat ze daar iets aan kunnen verdienen. Op papier is er veel waardering voor 
de diverse vrijwilligsters en vrijwilligers, maar in de praktijk kan er meer dan een 
vergoeding van ƒ 5.- per dag kan niet af.

Het idee, dat mensen in staat zijn zelf zinvol onbetaald werk te vinden en met 
behoud van de uitkering zo de eigen sociale activering zouden kunnen invullen, 
wordt in sommige gemeenten geaccepteerd, maar voor de landelijke politiek is dit 
nog een station te ver. Zelfs Marcel van Dam wilde in het programma Het Lagerhuis 
wel het debat aangaan over de vraag of vrouwen met kinderen tussen de 5 en 12 
jaar verplicht zouden moeten blijven solliciteren, maar wilde hij niet discussiëren 
over de meer principiële kanten van de huidige sollicitatieplicht.

10% n u
Over de hoogte van de uitkeringen willen politici liever niet praten. Maar gelukkig 
gebeurt dat toch. Op menig congres mogen deelnemers stikkertjes plakken. En dan 
blijkt de hoogte van de uitkeringen, van de AOW, of van het bedrag dat studenten 
en kunstenaars krijgen, de meeste aandacht te krijgen. Ik ga hier wat dieper in op de 
discussie over de AOW. Niet omdat anderen met een laag inkomen minder belang
rijk zijn, maar omdat niet alles tegelijk aan de orde kan komen en de AOW met 
enige fantasie beschouwd kan worden als een basisinkomen voor 65 jarigen. In de 
ANBO (de grootste ouderenbond) wordt al enige tijd over het bedrag waarop een 
AOW-er aanspraak zou mogen maken gediscussieerd. Er zijn twee stromingen. De 
ene wil niet verder gaan dan 'maatwerk'. Dat houdt in dat er verbeteringen worden 
voorgesteld ten aanzien van de bijzondere bijstand. Ook de extra vergoeding 
vanwege de hoge stookkosten hoort bij dit pakket. En er is uitgerekend, dat met 
name oudere alleenstaande vrouwen (met uitsluitend een AOW-inkomen) in 
armoedige omstandigheden leven.

Het ANBO-hoofdbestuur (met een hoog paars gehalte) hoort tot deze stroming en 
bepleit bij de regering een maandelijkse toeslag voor deze vrouwen van 90 gulden. 
De andere stroming heeft uitgerekend wat de jaarlijkse ontkoppeling heeft veroor
zaakt. Er is een achterstand van ruim 15% ontstaan. Men wil een welvaartsvaste 
AOW en verlangt een inhaalprocedure. Op het laatste ANBO-congres werd een 
motie aangenomen, waarin een verhoging van de uitkering van 15% geëist werd. 
Deze stroming heeft dus de meerderheid achter zich. Uit diverse publicaties kan 
men opmaken, dat de koopkracht-achterstand van de mensen die uitsluitend op een 
AOW-inkomen zijn aangewezen, nog meer dan de genoemde 15% is. Het hoofdbe
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stuur van de ANBO gaat echter uit van 10% Ook bij GroenLinks gaat men uit van 
10%

Om pragmatische redenen zijn wij (ik ben lid van de Amsterdamse sociaal- 
economische commissie van de ANBO) nu voorlopig begonnen met een inhaalactie 
van 10%. En daarbij heb ik het dan alleen over de AOW, ook weer in de hoop dat de 
andere minima in het kielzog kunnen worden meegenomen. De eerder gememo
reerde woede zetten we dus om in 'sociale participatie', of beter gezegd: in actievoe
ren.

Is zo'n 10% AOW verhoging een onhaalbare eis? De AOW bedraagt zo'n 34 miljard 
gulden per jaar. Een verhoging van 10% 'kost dus' 3,4 miljard gulden. Deze 3,4 
miljard zal niet opgebracht kunnen worden door het verhogen van de premies. Maar 
dat hoeft ook niet, want Kok en de zijnen hebben beloofd om de hogere AOW- 
-kosten te fiscaliseren. De 3,4 miljard komt dus uit de belastingpot (die vanwege 
belastingmeevallers goed gevuld is). Dit bedrag behoort geen probleem te zijn. 
Immers:

- we zijn beland in een periode waarbij per jaar belastingmeevallers optreden,
- de 3,4 miljard guldens wordt slechts voor een klein deel extra verstrekt en
- van het deel dat AOW-ers extra krijgen heeft de schatkist weer voordeel.

Bekend is, dat meeste 65 plussers een redelijk pensioen hebben. Dat geldt voor 
zo'n driekwart van deze huishoudens. Een ander feit is, dat de meeste pensioen
fondsen bij de pensioenvaststeliing de AOW in de berekening opnemen. Van het 
verhogen van de AOW merken vele gepensioneerden dus 'niets'. Deze verhoging 
komt (als de overheid niet zou ingrijpen) dan ten goede aan de reserve van deze 
pensioenfondsen, of aan de huidige werknemers en werkgevers die dan minder 
premie opgelegd krijgen.
Naar schatting zal rond de 2,4 miljard gulden op deze wijze 'verdwijnen'. Het moet 
voor de rijksoverheid echter niet moeilijk zijn, om er voor te zorgen, dat dit bedrag 
via het aanscherpen van belastingen niet bij de pensioenfondsen terecht komt, maar 
terugvloeit naar de schatkist. Blijft over een aantal huishoudens met geen, of slechts 
een zeer bescheiden pensioen of behorend tot de groep met een pensioen waarbij 
de AOW niet meegerekend wordt. Deze AOW-ers hebben direct voordeel van de 
10% verhoging. Naar schatting komt het er dus op neer dat 'slechts' een miljard 
gulden wordt uitgekeerd.

Maar, en hierbij kom ik bij de laatste stelling, de betreffende huishoudens zullen de 
extra AOW veelal hard nodig hebben. En dus het bedrag uitgeven aan goede- 
ren-aankoop of aan het betalen van diensten. Van deze miljard gulden vloeit 
zodoende weer een belangrijk deel terug naar de schatkist, hetzij vanwege belas
tingheffing (btw bijvoorbeeld) hetzij vanwege de vermindering van het aantal 
werkzoekenden (in de zorgsector bijvoorbeeld). Ook zal er minder 'bijzondere 
bijstand' worden gevraagd en zal er in sommige gevallen sprake kunnen zijn van 
een lagere huursubsidie. Naar schatting zal dus het rijk bij 10% verhoging van de 
AOW slechts een bedrag tussen de 0,5 en 1 miljard gulden inleveren. En nu het rijk 
aanzienlijke belastingmeevallers heeft, is dit bedrag gemakkelijk op te brengen.
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Soms hoor ik als weerwerk op de '10% nu' actie voor AOW-ers: "ja maar dan 
moeten andere minima ook 10% verhoging krijgen." Mijn antwoord kunt u raden: 
"Graag ja, want ook deze minima zitten vaak in een uitzichtloze armoede. En ook 
deze 10% verhoging is zeer wel te financieren. Het rijk geeft 11.4 miljard gulden uit 
aan 'bijstandsuitkeringen'. Een deel van de bovenstaande effecten, die bij de 
AOW-verhoging zouden optreden zijn ook hier te verwachten. Het is te berekenen 
dat deze 10% er toe leidt dat er weer tussen de 0,5 en 1 miljard gulden van het rijk 
(de belastingbetaler) gevraagd gaat worden". Dat is dus het probleem niet. Het 
probleem ligt elders.

De politici blijven hangen op 'pappen en nathouden' (zoals verwijzen naar de 
bijzondere bijstand) omdat bij een 10% verhoging van de uitkeringen "de afstand 
tussen minimumloners en uitkeringsgerechtigden te veel zou worden ingekrompen". 
Ik denk niet dat daarmee ons sociale zekerheidstelsel wordt aangetast, maar velen 
denken dat verhoging van de uitkeringen (te weinig prikkels om werk te aanvaarden 
en/of een te grote afgunst van minimumloners, die immers hard voor de kost 
moeten werken) een dergelijk effect zal hebben. Op deze onjuiste veronderstelling
en ga ik hier niet in. Wel wil ik meedenken, of het echt noodzakelijk is, dat bij 
verhoging van de uitkering het verschil met datgene wat een minimum-loner te 
besteden heeft zo klein wordt. Ook neem ik de gedachte serieus, dat het verhogen 
van het minimumloon slecht is voor de Nederlandse concurrentiepositie en dus voor 
onze economie en voor de werkgelegenheid.

En daarmee ben ik dan terecht bij het basisinkomen. Het is al vaker gezegd: 
verhoog de huidige belastingvrije voet tot (pak weg) f.1000.- per maand. (Net als 
bovenstaande 10% eis, is deze f 1000.- uiteraard ook geen eindstation) Door 
iedereen die een inkomen heeft boven de f 1000.- deze belastingaftrek te gunnen 
(en iedereen die minder verdient een negatieve inkomstenbelasting te verstrekken 
tot maximaal f.1000.-), gaat automatisch het besteedbare inkomen van een mini
mumloner omhoog, omdat er over ongeveer de helft van het inkomen geen belas
ting wordt geheven. Het hogere bestedingsniveau is echter niet schadelijk voor de 
werkgelegenheid, omdat de werkgever geen extra kosten krijgt.

Dit voorstel is al (zij het meestal niet voor ƒ 1000.- per maand en soms ook gekop
peld aan speciale voorwaarden) door verschillende organisaties voorgesteld, zoals 
GroenLinks en de FNV. Er is al tamelijk veel rekenwerk verricht. En de conclusies 
zijn steeds: financieel is een dergelijk voorstel haalbaar.

C o n c lu s ie
Verhoog het bedrag dat minima en AOW'ers krijgen met 10%. En voer een vorm 
van basisinkomen in van f. 1000.- per maand. Deze negatieve inkomstenbelasting 
maakt dat ook de minimumloner er op vooruit gaat (zonder dat het bedrijfsleven 
schade ondervindt). Een bijkomend zeer belangrijk voordeel van deze negatieve 
inkomstenbelasting is dat het aantal mensen, dat via de sociale dienst en dergelijke 
een uitkering moet vragen, sterk vermindert. Immers: wie samenwoont krijgt f. 
2000.- per maand (en kan dus veelal leven zonder bijstand).
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Midden-Oosten
'er  1999

Van de alleenstaanden zullen velen sterk gemotiveerd worden om ook los te komen 
van de uitkeringsinstanties. Het zal lang niet iedereen lukken, maar een deel van 
hen zal een deeltijdbaan kunnen vinden. Als er dan bovendien in de regeling 
betreffende de negatieve inkomstenbelasting een glijdende schaal voor alleenwo
nenden en laag betaalden wordt ingevoerd, wordt het zeer lonend om betaald werk 
te zoeken. Kortom, praktisch is niets in te brengen tegen bovengeschetste maatre
gelen en tegen een principiële discussie. Er zijn bovendien flink wat aanzetten vanuit 
uitkeringsgerechtigden, AOW'ers, studenten, gehandicapten- en kunstenaarsorgani- ,
saties in bovenstaande richting. Met elkaar moeten we 'Paars' wat meer in onze 
richting kunnen laten denken.

Saar Boerlage is lid van de ANBO.

Mededeling voor JOVD-bestuurders

Beste JOVD'er,

Wij hebben u deze LEF als proefnummer doen toekomen, zodat u een 
indruk kunt krijgen van het blad. Wilt u verzekerd zijn van de kennis en 
het inzicht dat LEF u biedt, vult u dan alstublieft onderstaande bon in en 
stuur die op naar het algemeen secretariaat van de JOVD t.a.v. de LEF 
redactie, Herengracht 38A, 2511 AJ Den Haag

Ja, ik neem een abonnement op LEF 
Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Datum en handtekening:
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Ten Geleide
Eva Wilders
'Staatssecretaris Cohen van Justitie wil een 
tijdelijke stop op asielzoekers. Nieuwe aanvragen 
voor asiel worden niet in behandeling genomen'.
'Nederland kan niet langer lijdzaam blijven 
afwachten hoeveel asielzoekers zich aan onze 
grenzen zullen melden [...] aldus Boris O.
Dittrich.' 'Het kabinet [overweegt] 'onorthodoxe 
maatregelen' om asielzoekers op te vangen - of 
beter: niet meer op te vangen [...] het asielbeleid 
zit muurvast.!
Een ware mediahausse is gaande rondom het 
Nederlandse asielbeleid. Dagelijks wordt bericht 
over de niet-aflatende stroom van vluchtelingen. In een paniekstemming noemt men 
steeds grotere aantallen te verwachten asielzoekers: dit jaar zullen 46 duizend 
vluchtelingen in Nederland asiel aanvragen en indien er géén maatregelen worden 
genomen zal dit aantal volgend jaar 60 duizend bedragen. Verschillende politici 
durven zich nu onverbloemd uit te laten over een 'strenger en strikter asielbeleid' en 
termen als 'wachtlijst, zelfredzaamheid en tentenkamp' zijn niet langer taboe.
De aandacht voor het asielbeleid, voor aspecten als de criteria voor toelating, de wens 
om het probleem in Europees verband op te lossen en de schuldvraag, zijn begrijpelijk. 
Het toelatingsbeleid stelt Nederland immers voor schrijnende problemen die om een 
acute oplossing vereisen. Aandacht voor juist de verscherping van het toelatingsbeleid 
als oplossing voor het probleem is vanuit de historie van het Nederlandse asielbeleid 
logisch. Maar is al deze aandacht ook terecht? Overstemt verscherping van het 
toelatingsbeleid niet de andere oplossingen voor de problematiek van de immigratie?
Geschiedenis
Sinds de Tweede Wereldoorlog is de immigratie in Nederland toegenomen. Grote 
groepen Molukkers, Zuid-Europeanen, Surinamers, Antillianen, Turken, Marokkanen 
enz. hebben zich in de loop van de tijd in Nederland gevestigd. Iedere groep kent zijn 
eigen migratie-geschiedenis. Er bestaat echter één zeer belangrijke overeenkomst 
tussen al deze groepen: bij alle betrokkenen leefde in eerste instantie het idee van 
tijdelijkheid. De immigranten kwamen in Nederland om te werken (bijvoorbeeld de 
Zuid-Europese gastarbeiders), om te studeren (bijvoorbeeld immigranten uit 
voormalige koloniën) of de immigranten wachtten tot zij zouden kunnen terugkeren 
naar hun eigen staat (politiek vluchtelingen).
Aan het idee van de tijdelijkheid werd aan het eind van de jaren zeventig een einde 
gemaakt met het rapport Etnische M inderheden  (1979) van de Wetenschappelijke Raad
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voor het Regeringsbeleid (WRR). Het werd duidelijk dat vele immigranten niet terug 
zouden keren naar hun land van herkomst.
In de tweede helft van de jaren tachtig veranderde de visie op immigratie nogmaals 
drastisch. In deze periode bleek steeds duidelijker dat immigratie geen tijdelijk 
verschijnsel was. De stroom immigranten nam niet af en men moest onder ogen zien 
dat immigratie een blijvend aspect in de Nederlandse samenleving zou vormen.
Het feit dat de stroom immigranten aanhield had verschillende oorzaken. Ten eerste 
bleef de immigratie doorgaan ten gevolge van continuering van de stromen uit 
Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen. Ten tweede groeide het aantal 
asielzoekers; met name sinds 1988 is hun aantal sterk toegenomen. Had men eind 
jaren zeventig dus moeten accepteren dat veel immigranten niet zouden terugkeren 
naar hun land van herkomst, nu, zo'n tien jaar later, diende men ook te accepteren dat 
immigranten zouden blijven komen.
In 1989 verscheen opnieuw een rapport van de WRR, A llochtonenbeleid getiteld. Hierin 
werd expliciet gesteld dat immigratie als een blijvend verschijnsel beschouwd moest 
worden en dat regeringsbeleid veel meer gericht diende te zijn op de opvang van 
nieuwkomers. De keuze om het accent in het beleid te leggen op de op.vang van de 
nieuwkomers, werd bepaald door het feit dat de mogelijkheden om minder 
immigranten toe te laten beperkt waren. Minder immigranten opnemen was niet goed 
mogelijk doordat Nederland zich gebonden zag aan allerlei internationale verdragen, 
koninkrijksverplichtingen en humanitaire overwegingen. Het leek dus het 
verstandigst uit te gaan van continuering van de instroom en immigranten zo goed 
mogelijk op te vangen door een nieuwkomersbeleid te voeren. Dit nieuwkomersbeleid 
kreeg gestalte in de vorm van onderwijs in vaardigheden. De immigranten dienden 
zo snel mogelijk vaardigheden, zoals bijvoorbeeld Nederlands, te leren om zo snel 
mogelijk zelfstandig hun weg te kunnen vinden in de Nederlandse maatschappij. 
Naast het nieuwkomersbeleid heeft de nieuwe visie op immigratie nog een tweede 
beleidsidee voortgebracht: het quotumbeleid. In de loop van de tijd hebben 
verschillende politici en wetenschappers de wenselijkheid gepropageerd van een 
quotumbeleid. Men stelde voor een bovengrens in te stellen voor dat deel van de 
instroom dat beïnvloedbaar is. Dit beïnvloedbare deel wordt geschat op zo'n 25%, de 
overige 75% bestaat voor het grootste deel uit niet tegen te houden na-migratie. Met 
het quotumbeleid voor het beïnvloedbare gedeelte van de stroom immigranten raken 
we aan een moreel dilemma, het dilemma waarmee de krant heden ten dage vol staat.
T oelatingsbeleid  en  integratiebeleid
Het quotumbeleid lijkt momenteel hét belangrijkste element geworden in het arsenaal 
van oplossingen voor de aanhoudende immigrantenstroom. Andere oplossingen 
lijken in de vergetelheid te raken. Na het groene licht voor het inburgeringscontract 
is het dilemma 'integratie' gesust en lijkt hieraan voorlopig weer even geen aandacht 
te hoeven worden besteed. Even leek het thema weer de kop op te steken, tijdens de 
discussie over een islamitische basisschool in Rotterdam, maar de opborrelende 
geluiden werden al snel overstemd door berichten met een 'hogere nieuwswaarde’. Dit 
lijkt niet verstandig en niet realistisch. De discussie met betrekking tot de integratie
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moet worden blijven gevoerd zolang de immigrantenstroom voor (subjectieve) 
problemen blijft zorgen. En dat doet het, gezien de hysterische uitlatingen rondom het 
toelatingsbeleid en vluchtelingenopvang in diverse gemeenten.

Naast een (strenger?) toelatingsbeleid zou ook integratie als middel tegen de 
problemen rondom immigratie kunnen worden aangewend. Daarbij moet het 
integratiebeleid wel op enkele aspecten een verandering ondergaan. Stellingen als 
'Multicultureel Nederland bestaat niet' en 'Op straat ziet het er heel veelkleurig uit 
maar de individualistische en seculiere westerse waarden zijn oppermachtig.' en 'In 
het openbare leven vormen allochtone culturele stromingen geen alternatief.' (beide 
van het Sociaal Cultureel Planbureau) geven een indicatie voor de richting van de 
aanpassing van het integratiebeleid: er dient serieus nagedacht te worden over de 
voorwaarden aan de multiculturele samenleving om het ontstaan van 
'submaatschappijen' te voorkomen. De vraag die gesteld dient te worden is of de 
samenleving een smeltkroes van culturen of van mensen uit verschillende culturen 
moet worden. Verder moeten we ons realiseren dat ons beeld van 'dé immigrant' 
nodig bij gesteld dient te worden. Immigratie vindt plaats uit 'nieuwe landen en 
regio's' en hierdoor ontstaan nieuwe etnische gemeenschappen, zoals die van de 
Iraniërs, Ghanezen, Somaliërs enz. Verder brengen nieuwe immigranten uit 
traditionele emigratielanden een ander ontwikkelingspeil mee dan hun voorgangers. 
Ook het land van herkomst heeft immers een ontwikkeling doorgemaakt en kent een 
hoger onderwijspeil dan enkele decennia geleden. 'Meer algemeen lijkt het oude type 
immigrant, afkomstig van een relatief geïsoleerd platteland en verstoken van moderne 
communicatiemiddelen, langzamerhand te verdwijnen. In die zin worden 
vreemdelingen steeds minder vreemd', aldus Nauta in de V olkskrant van 1-6-1994.
Afsluitend
Deze LEF draagt het thema de m ulticu lturele sam enleving. Zoals ik geprobeerd heb aan 
te tonen in bovenstaande gedeelte, speelt het integratiebeleid niet alleen een rol als 
oplossing voor problemen die zich voordoen nadat de immigranten Nederland zijn 
binnengekomen. Integratie is ook van belang in de visie op en de uitwerking van het 
toelatingsbeleid, in de fase dus waarin immigranten Nederland nog niet zijn 
binnengekomen. Momenteel is het integratiebeleid echter een ondergeschoven kindje 
van het toelatingsbeleid. In de media zijn alle ogen gericht op het asielbeleid en wordt 
aan het integratiebeleid nauwelijks aandacht besteed. Deze eenzijdige aandacht voor 
het toelatingsbeleid doet het integratiebeleid onrecht. In deze LEF zal de aandacht 
daarom in eerste instantie gericht zijn op integratie. Dat betekent niet dat er voorbij 
gegaan wordt aan het toelatingsbeleid; ook deze zal als voorwaarde voor integratie 
aan bod komen. Het primaire doel blijft echter een licht te werpen op het element van 
integratie.
Eva W ilders is hoofdredacteur van  L iberté E galité Fraternité.

1 Een willekeurige greep uit de Volkskrant van afgelopen weken.
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Veranderingen in het beleid met 
betrekking tot de instroom van 
minderheden
Anton Westerlaken

Inleiding
Onder de beroepsbevolking hebben allochtonen, of zoals het CNV ze noemt, nieuwe 
landgenoten, vaker dan autochtonen geen werk. Om precies te zijn vier keer zo vaak. 
Het CNV geeft hiervoor twee belangrijke oorzaken: lagere kwalificaties en discrimina
tie bij werving en selectie door organisaties. Hoe kunnen de kansen voor de nieuwe 
landgenoten verbeterd worden? In de afgelopen jaren zijn er door overheid en sociale 
partners een aantal beleidsinstrumenten en wetten ontwikkeld en ingevoerd die 
helaas weinig zoden aan de dijk hebben gezet. De goede voornemens van 
werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid om een evenredige 
arbeidsdeelname van allochtonen en autochtonen te bewerkstelligen zijn niet 
gehaald. Het beleid van overheid en sociale partners moet veranderen. Daarnaast 
zullen de betrokken organisaties hun beleid beter op elkaar af moeten stemmen. 
Effectief beleid wordt niet gevoerd door naast elkaar te werken, maar door met elkaar 
te werken. Het CNV heeft ook een aantal taken om het allochtonenbeleid in 
Nederland effectiever en efficiënter ten uitvoer te brengen.

Toen in de jaren zestig de banen voor het oprapen lagen, zijn veel buitenlanders naar 
Nederland gehaald. Nederlanders wilden sommige werkzaamheden niet verrichten, 
dus werkgevers konden de buitenlandse werknemers goed gebruiken. De buitenland
se werknemers waren van vitaal belang voor de opbouw van de naoorlogse 
welvaartsstaat. In de jaren 70, na de oliecrisis, vonden in veel bedrijven reorganisa
ties plaats. Laagwaardige productie-activiteiten werden afgestoten en het tekort aan 
werknemers sloeg om in een te groot aanbod. De buitenlandse werknemers kwamen 
in onevenredige mate aan de kant te staan. De laatste jaren stijgt het aantal banen 
flink. Op sommige deelmarkten van de arbeidsmarkt heerst krapte. Opnieuw worden 
er arbeidskrachten uit het buitenland geworven. Het is een paradox. Naast de 
heersende krapte op deelmarkten, is er nog een groot aantal mensen dat niet 
deelneemt aan het arbeidsproces. Onder hen bevinden zich veel van de gastarbei
ders die in de jaren zestig naar Nederland zijn gehaald en hun kinderen, maar ook 
veel Antillianen, Arubanen en Surinamers die in latere perioden naar Nederland 
kwamen voor werk. In de politiek worden de buitenlandse werknemers vaak met 
allochtonen aangesproken. Het CNV geeft de voorkeur aan de naam 'nieuwe 
landgenoten', als uitdrukking van gastvrijheid, respect en gelijkwaardigheid. Door hun 
komst, en door die van hun familie, is de Nederlandse cultuur verrijkt en pluriformer 
geworden. Hun verblijf brengt echter ook spanningen met zich mee. Spanningen die 
worden veroorzaakt doordat wij Nederlanders gevangen zitten in onze cultuur en 
daardoor de kansen tot verrijking niet (willen) zien. Of doordat wij de uitspattingen van 
een beperkte groep nieuwe landgenoten als geldend verklaren voor alle nieuwe
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landgenoten. Deze vooroordelen worden vervolgens weer aangewakkerd door 
groeperingen met een racistische achtergrond.

Oorzaken
Alle beleidsvoornemens en wetten ten spijt is volgens cijfers van het CBS bijna 
zestien procent van de beroepsbevolking onder de nieuwe landgenoten werkloos. Dit 
is schrikbarend hoog in vergelijking met de vier procent onder de autochtone 
beroepsbevolking. Voor deze onevenredig hoge werkloosheid onder nieuwe 
landgenoten zijn volgens het CNV meerdere oorzaken, waarvan twee de belangrijk
ste.
De eerste oorzaak is dat veel nieuwe landgenoten relatief lagere kwalificaties bezitten 
dan autochtone Nederlanders. De tweede oorzaak is discriminatie van nieuwe 
landgenoten bij werving en selectie van nieuwe medewerkers. Deze twee oorzaken 
staan duidelijk niet los van elkaar. Ze zijn eikaars oorzaak en gevolg. Discriminatie 
van nieuwe landgenoten op de arbeidsmarkt is voor een groot deel het gevolg van 
slechte beeldvorming bij de autochtone Nederlanders. Slechte beeldvorming ontstaat 
door generaliserende en stigmatiserende uitspraken die wij autochtone Nederlanders 
doen. Doordat een groot percentage van de nieuwe landgenoten laag opgeleid is of 
om andere redenen een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft, creëren we een 
negatief beeld over de hele groep nieuwe landgenoten. Ervaring leert ook dat veel 
mensen die worstelen met hun identiteit en zelfbewustzijn, angst hebben voor alles 
wat en iedereen die anders is. Dit negatieve beeld ten opzichte van nieuwe 
landgenoten wordt nog eens aangewakkerd door personen of groeperingen met een 
racistische achtergrond. Deze negatieve beeldvorming versterkt het draagvlak binnen 
organisaties om nieuwe landgenoten in dienst te nemen niet. Het leidt tot discriminatie 
bij werving en selectie. Een eind 1994 gepubliceerd rapport van de International 
Labour Organization (ILO) toont discriminatie bij werving en selectie aan. Sollicitanten 
met niet Nederlandse namen kregen, in tegenstelling tot sollicitanten met Nederland
se namen, van werkgevers te horen dat de vacature reeds bezet was.
De wisselwerking tussen de twee oorzaken van de relatief slechte positie van nieuwe 
landgenoten op de arbeidsmarkt, ontstaat doordat discriminatie op de arbeidsmarkt 
jonge nieuwe landgenoten kan demotiveren onderwijs succesvol af te ronden. 
Bestaande vooroordelen kunnen motiverend werken voor sommigen, maar voor velen 
werkt dat zo niet.

G e r ic h t  b e le id
Voor het bereiken van een gelijkwaardige positie op de arbeidsmarkt moet volgens 
het CNV aan beide oorzaken (discriminatie en opleidingsniveau) gewerkt worden. 
Daarnaast is een integrale aanpak van alle betrokken partijen noodzakelijk voor een 
succesvol arbeidsmarktbeleid ten behoeve van de nieuwe landgenoten. Het beleid 
dat nu toe gevoerd is, verdient een andere aanpak, omdat het niet zo effectief bleek 
te zijn als gehoopt. Waar denkt het CNV aan bij een andere aanpak en wat ziet zij als 
haar taken?

Op de eerste plaats wil het CNV dat beleidmakers veel meer dan voorheen de 
verschillen binnen de groep nieuwe landgenoten benadrukken. Het werkloosheidper- 
centage van zestien procent is een gemiddeld percentage van verschillende
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allochtone gemeenschappen. Tussen deze gemeenschappen bestaan aanzienlijke 
verschillen. Voor mensen uit het voormalig Nederlands-lndië geldt een werkloosheid- 
percentage van ‘slechts’ acht en half procent. Voor Surinamers geldt een percentage 
van ruim dertien procent. Het werkloosheidspercentage onder Turken, Marokkanen 
en Antillianen is ruim twintig procent. Veel jonge nieuwe landgenoten doen het een 
stuk beter dan hun ouders. Op de arbeidsmarkt onderscheiden Surinaamse jongeren 
zich nauwelijks nog van de autochtone Nederlandse jongeren. Ook Turkse jongeren 
doen het goed op de Nederlandse arbeidsmarkt. Veel slechter en ronduit verontrus
tend is het gesteld met het arbeidsmarktperspectief van jonge nieuwe landgenoten 
van Marokkaanse en Antilliaanse/Arubaanse komaf.

Deze verschillen in werkloosheidscijfers tussen de verschillende allochtone 
groeperingen en tussen jonge en oudere nieuwe landgenoten, tonen volgens het CNV 
dat wij geen beleid meer moeten ontwikkelen dat gericht is op de hele groep nieuwe 
landgenoten. De verschillen binnen de nieuwe landgenoten zijn de laatste decennia 
te groot geworden om nog over één doelgroep te kunnen spreken. Het is beter 
specifiek gericht beleid te ontwikkelen met betrekking tot de arbeidsmarktproblema
tiek van Marokkaanse jongeren of zelfs nog specifieker, Marokkaanse vrouwen. Of 
specifiek beleid gericht op de instroom van Antillianen. We moeten geen stigmatise
rende uitspraken doen waarin we een stempel drukken op alle nieuwe landgenoten, 
als zouden zij lager gekwalificeerd zijn dan autochtone Nederlanders en de taal niet 
spreken enzovoort. Want deze oorzaken gelden voor veel nieuwe landgenoten allang 
niet meer of hebben voor hen nooit gegolden. Het CNV wil af van een beleidsinzet 
waarin gesproken wordt over de nieuwe landgenoten en hun problematiek op de 
arbeidsmarkt.

S u c c e s v o lle  in teg ra tie
Een andere door het CNV gewenste verandering van beleid is dat overheid, sociale 
partners en andere organisaties de voorbeelden van succesvolle integratie van 
nieuwe landgenoten op de arbeidsmarkt moeten benadrukken en de media worden 
uiteraard geacht mee te werken. Er moet nieuw beleid ontwikkeld worden dat erop 
gericht is de negatieve beeldvorming onder autochtone Nederlanders de kop in te 
drukken. Bijvoorbeeld door middel van voorlichting via de televisie en op scholen. 
Vakbonden kunnen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen organiseren voor 
OR-leden of voor managers. Negatieve beeldvorming moet hard bestreden worden. 
Druk dus geen stempel op een hele groep en benadruk positieve voorbeelden. Zo kan 
discriminatie bij werving en selectie bestreden worden. Zo ontstaan er goede 
voorbeelden voor jonge nieuwe landgenoten. Het eerste kabinet Kok heeft tegen 
bestrijding van negatieve beeldvorming te weinig gedaan.

Het CNV erkent dat de relatief lagere kwalificaties van sommige nieuwe landgenoten 
niet alleen het gevolg zijn van discriminatie bij werving en selectie. Nieuwe 
landgenoten van Turkse en Marokkaanse afkomst hebben vaak problemen met de 
Nederlandse taal. Het CNV is tevreden over het feit dat in het nieuwe regeerakkoord 
extra geld wordt uitgetrokken voor het wegwerken van taalachterstanden bij 
allochtone gemeenschappen. Alleen streven wij naar veel meer gerichte beleidsmaat
regelen voor het bereiken van gelijke opleidingsniveaus van niéuwe landgenoten en
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allochtone Nederlanders. Dus specifiek beleid voor specifieke groepen. Een van de 
specifieke groepen waar het CNV bijzondere aandacht voor vraagt, is de groep jonge 
nieuwe landgenoten. De wijze waarop de entree van de nieuwe generatie minderhe
den op de arbeidsmarkt verloopt, bepaalt namelijk in hoge mate hoe het in de 
toekomst verder gaat met de nieuwe landgenoten in Nederland. Surinaamse en 
Turkse jongeren doen het heel goed. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in 
oktober 1997 echter geconstateerd dat een groot deel van de allochtone jongeren 
vroegtijdig het onderwijs zonder diploma verlaten. Een belangrijke oorzaak daarvan 
is een vaak slechte afstemming tussen school, ouders en omgeving. Ouders spreken 
de Nederlandse taal vaak onvoldoende en weten te weinig over het Nederlandse 
onderwijssysteem. Verder oefent het thuismilieu een te geringe sociale controle uit. 
Dit kan leiden tot spijbelen en deelname aan activiteiten van marginale en criminele 
groepen. Er moet dus beleid ontwikkeld worden dat gericht is op de afstemming 
tussen ouders, school en omgeving. Voorlichting aan ouders is ook hier weer een 
belangrijk instrument. Maar er zou ook gedacht kunnen worden aan een uitgebreidere 
taak van scholen, het zogenaamde brede school-idee.

Het CNV kan door middel van CAO-onderhandelingen, ondernemingsraden en 
politieke beïnvloeding haar beleidsstandpunten ten uitvoer brengen. De voorgestelde 
doelen van het beleid zijn altijd helder geweest. De concrete invulling liet echter te 
wensen over, waardoor de gewenste doelen niet zijn bereikt. Het CNV wil in haar 
beleid duidelijk aangeven hoe gestelde doelen concreet vorm moeten krijgen. Aan 
loze kreten hebben we niets.

C A O -o n d e r h a n d e lin g e n
Uit onderzoek is gebleken dat ondernemers gestimuleerd worden om meer nieuwe 
landgenoten in dienst te nemen, als hierover in de CAO specifieke afspraken zijn 
vastgelegd. Bovendien geeft het vastleggen van afspraken de ondernemingsraden 
de mogelijkheid om de werkgever aan naleving ervan te houden. Het gaat dan om 
taakstellende artikelen. Een voorbeeld daarvan is dat partijen verplicht zijn om 
gedurende de looptijd van de CAO een vastgesteld aantal allochtonen in dienst te 
nemen. Ook kan vastgelegd worden hoeveel financiële middelen voor dit doel 
beschikbaar zijn.

Een goede CAO-afspraak heeft uiteraard geen nut als deze afspraak vervolgens niet 
wordt nagekomen. Het CNV wil meer toezicht op gemaakte CAO-afspraken. Heel 
concreet betekent dit dat vakbonden werkgevers moeten controleren op het naleven 
van CAO-afspraken. Ook ondernemingsraden kunnen meer doen aan de controle op 
naleving van gemaakte afspraken. Hetzelfde geldt voor organisaties van en voor 
nieuwe landgenoten.

O n d e r n e m in g sr a d e n
(CNV)-leden van ondernemingsraden hebben naast een controlerende ook een 
stimulerende taak die onder andere betrekking heeft op de gelijke behandeling van 
alle werknemers. Met het initiatiefrecht heeft de OR het recht de werkgever 
voorstellen te doen over minderheden- en anti-discriminatiebeleid. CNV-ers in de OR 
kunnen de werkgever bijvoorbeeld adviseren om bij werknemers begrip te kweken
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voor het gevoerde minderhedenbeleid. Of voorstellen doen voor specifieke 
taalcursussen voor allochtonen of voor specifieke wervingsactiviteiten. CNV-ers 
kunnen met nieuw beleid en nieuwe ideeën over de instroom van nieuwe landgenoten 
naar de werkgever stappen. Werkgevers kunnen deze voorstellen niet zomaar terzijde 
schuiven. Zij moeten schriftelijk op voorstellen reageren en argumenten motiveren. 
In de praktijk worden goede voorstellen vaak opgevolgd. Het CNV ziet het als een 
taak haar leden zo goed mogelijk te instrueren op de mogelijkheden die zij richting de 
werkgever kunnen ondernemen.

Wat het CNV de komende jaren wil, is nieuwe landgenoten stimuleren in onderne
mingsraden zitting te nemen. We zullen gerichte maatregelen ontwikkelen om nieuwe 
landgenoten actief te werven en enthousiast te maken voor het werk in onderne
mingsraden. Juist zij kunnen plannen en ideeën ontwikkelen met betrekking tot de 
instroom van allochtonen in organisaties.

P o lit ie k e  b e ïn v lo e d in g
Het CNV probeert samen met de andere sociale partners het beleid van het kabinet 
te beïnvloeden in de Stichting van de Arbeid (STAR) en de Sociaal-Economische 
Raad (SER). In 1990 kwamen werknemers- en werkgeversorganisaties in de STAR 
overeen in vier a vijf jaar tijd af te koersen op een substantiële verbetering van de 
positie van nieuwe landgenoten op de arbeidsmarkt. In dit Minderhedenconvenant 
tussen sociale partners was een kwalitatieve taakstelling overeengekomen, namelijk 
het bereiken van een evenredige arbeidsdeelname voor de nieuwe landgenoten in 
vergelijking met de autochtone Nederlanders binnen vijf jaar. Deze taakstelling 
hebben de sociale partners niet waar kunnen maken. In 1996 kreeg het Minderhede
nakkoord uit 1990 een vervolg in de nota Meer werk voor minderheden. Hierin staat 
dat de inspanningen ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van nieuwe 
landgenoten geïntensiveerd moeten worden. Ook al zijn goede resultaten uitgebleven, 
de twee STAR-akkoorden zijn belangrijk geweest, omdat zij het stilzwijgen tussen 
werkgevers en werknemers met betrekking tot de achterstandspositie van allochtonen 
hebben opengebroken. Nu moeten de werkgevers en werknemers aan de gang met 
gericht en effectief beleid.

Het CNV wil nieuwe landgenoten in grote mate betrekken bij de ontwikkeling en 
uitdraging van nieuw beleid en nieuwe ideeën. Tot nu toe wordt vaak gesproken over, 
maar onvoldoende samengewerkt met nieuwe landgenoten om de achterstandsposi
tie op de arbeidsmarkt weg te werken. Bij de nieuwe landgenoten zelf zit veel kennis. 
Zij hebben goed zicht op hun eigen situatie en goede ideeën over verbetering van de 
situatie van nieuwe landgenoten. De Adviesraad Nieuwe Landgenoten van het CNV, 
met daarin deskundigen uit de doelgroep en beleidsmakers en bestuurders van het 
CNV, werkt aan de ontwikkeling van nieuw beleid en concrete ideeën. Een taak voor 
beleidsmakers; praat niet alleen over, maar ontwikkel beleid ook vooral met nieuwe 
landgenoten. Daar waar dit in de praktijk gebeurt, zijn de resultaten kwalitatief en 
kwantitatief meer dan goed.

A n to n  W esterlaken  is de vo o rz itte r  van  het C N V .
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Toespraak van Minister van Boxtel
In de afgelopen vier jaar is een meer dan voortreffelijke start gemaakt met het grote 
stedenbeleid door ex-staatssecretaris Kohnstamm. De steden hebben hier ook zelf 
enorme inspanningen voor geleverd. Het kabinet heeft ervoor gekozen - bewust - om 
dit beleid verstevigd door te zetten. Nu door een minister die bevoegdheden 
(budgettaire medeverantwoordelijkheid op vele onderdelen) en een eigen budget(je) 
heeft gekregen. Vier jaar grote stedenbeleid heeft veel in gang gebracht, maar ook 
nog forse leemtes gelaten. De visitatie door Elco Brinkman c.s. liet zien dat de echte 
probleemwijken in verhouding nog te weinig geprofiteerd hebben van de inspanning
en. Dat moet dus veranderen in deze periode. Mevrouw Van der Hoeven (CDA) en 
anderen hebben gesproken over de sociale cohesie. Juist om die te versterken wil ik, 
en dat heb ik de steden ook laten weten, dat de investeringen in de steden op 
economisch gebied op het gebied van stedelijke vernieuwing met name meerwaarde 
opleveren voor de mensen in de probleemwijken. Zij zullen moeten merken dat het 
Grote Stedenbeleid echt iets verbetert aan hun situatie. De opeenstapeling van lage 
scholing, langdurige werkloosheid, slechte huisvesting .verwaarloosd leefklimaat en 
gevoelens van onveiligheid moet worden tegengegaan. Zeker in een tijd dat het ons 
in Nederland economisch voor de wind gaat. Als we nu niet investeren in de formule 
van de "complete stad", steden die in balans zijn en die geen fysieke en psychologi
sche grenzen kennen voor hun inwoners om te genieten van het centrum, van de 
cultuur, van sportvoorzieningen en wat dies meer zij dan doen we iets niet goed. En 
als we nu niets doen en er komt economische tegenwind dan krijgen we de 
problemen in het kwadraat terug.

Hier ligt ook onmiskenbaar een verbinding met het integratiebeleid. In veel 
probleemwijken wonen minderheden die in staat moeten worden gesteld weerbaar 
en zelfredzaam te worden. Geen zielige paternalistische benadering, maar investeren 
in mensen, met name jongeren, die met de autochtone Nederlanders in het komend 
millennium ons land voorwaarts moeten brengen. "Meedoen is winnen" is mijn devies. 
Daarom wilde ik af van de titel Grote Steden en Minderhedenbeleid. Integratiebeleid 
is beter omdat dit woord beter de wederkerigheid uitdrukt van een ieder die 
inspanningen moet plegen.

Grote Stedenbeleid is soms ook integratiebeleid, maar het is niet hetzelfde. In het 
Grote Stedenbeleid is het absoluut noodzakelijk om partners te zoeken en nieuwe 
netwerken te creëren. Vele instellingen, gemeentelijke, welzijns- en zorginstellingen, 
zijn het zicht op de doelgroep kwijt, werken soms langs elkaar heen en werken te 
verkokerd. Maar ook het rijk heeft steken laten vallen. Heeft teveel het accent gelegd 
op professionalisering, op verzakelijking en heeft daarmee investeringen in de sociale 
infrastructuur te lang achterwege gelaten. Te lang vond er een "brain-drain"plaats van 
de steden.

Wij staan nu voor de uitdaging het grotestedenbeleid in een nieuwe periode succesvol 
te maken. De toets voor succes is uiteindelijk of in de slechtste buurten en wijken 
vooruitgang voor de bewoners merkbaar en tastbaar is. Dat is, vanuit het nationale
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niveau, hier in vak K, mooi gezegd, maar het moet in de steden en wijken gebeuren. 
Het kabinet moet met de stadsbestuurders de nek durven uitsteken en te behalen 
resultaten formuleren.

In te g r a tie b e le id
Zoals gezegd is in de afgelopen periode het grotestedenbeleid goed van de grond 
gekomen. Maar één van de belangrijkste constateringen in de evaluatie is dat de 
echte achterstandswijken er nog veel te weinig van geprofiteerd hebben. Juist in die 
wijken wonen veel leden van etnische minderheden. Daarom wil dit kabinet naast 
voortzetting van het beleid dat in gang is gezet, op een aantal terreinen een krachtige 
extra impuls geven. Het grotestedenbeleid zal juist voor die wijken en voor die 
bewoners ervan concrete resultaten moeten laten zien. Scholing en werk zijn relevant 
voor de versterking van de zelfredzaamheid. Want, zoals ook het SCP pas geleden 
nog vaststelde: er is nog te weinig vooruitgang. Ik vond dat een mooi beeld, het beeld 
waarmee het Sociaal en Cultureel rapport 25 jaar sociale verandering wil overbreng
en. Het beeld van de tijdreiziger: iemand die vanuit het jaar 1970 naar onze huidige 
samenleving was gekatapulteerd zou zich onmiddellijk na landing over heel veel 
zaken verbazen: onze files, de computers op de bureaus en bij zo velen thuis. En bij 
een bezoek aan de grote stad zou die tijdreiziger de kosmopolitische bontheid van het 
straatbeeld hebben aangetroffen. Maar als hij verder zou doorvragen zal hij merken 
dat het straatbeeld wel veranderd is, maar dat je in wezen niet van een multiculturele 
samenleving kan spreken. Van een echte wederzijdse aanpassing is nauwelijks 
sprake.

Het aantal leden van de groepen die we thans met de term etnische minderheden 
aanduiden is tussen 1971 en 1997 gegroeid van 200.000 naar 1,5 miljoen. Dat zegt 
iets over aantallen. Achter die aantallen gaat een beeld schuil van een culturele 
verandering, waarvan het SCP zo'n veelzijdig overzicht heeft gemaakt. Nu gaat het 
er mij niet om in een discussie verzeild te raken of Nederland nu wel of niet een 
multiculturele samenleving mag worden genoemd. Van belang is vooral dat culturele 
diversiteit een onmiskenbaar gegeven is. En hierin ligt nu juist een geweldige opgave. 
Want een samenleving waarin groepen langs elkaar heen leven, waarin wederzijds 
respect te vaak de vorm heeft gekregen van afzijdigheid, zo een samenleving zal op 
den duur geen stand kunnen houden.

Integratie is een proces dat niet binnen één generatie wordt voltooid, zeker als vele 
migranten een ongunstige uitgangspositie hebben en als van jaar tot jaar mensen 
immigreren. Het vraagt veel inspanningen, van alle betrokkenen, om vanuit die positie 
tot volwaardige deelname aan onze samenleving te komen. En daarbij gaat het vooral 
om het boeken van resultaten. Daar wil ik alle betrokkenen op aanspreken. Daarbij 
doel ik op overheden, ook gemeenten, op maatschappelijke instellingen, werkgevers 
en werknemers, de kerken, zeker ook de eigen organisaties van minderheden en 
bewonersorganisaties.

We spreken allang niet meer van minderhedenbeleid, maar van integratiebeleid. Dat 
is niet voor niets, dat is niet zo maar het vervangen van het ene begrip door een 
ander. Met integratiebeleid wil ik aangeven dat het gaat om wederkerige inspanning
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en: van de ontvangende samenleving die de nieuwe medeburger de ruimte en respect 
moet bieden om zich te kunnen ontplooien en van de nieuwe landgenoten van wie 
ook inspanningen mogen worden verwacht om zelfredzaam een plaats in onze 
samenleving te verwerven. Dus geen afzijdigheid, maar om het engelse woord te 
gebruiken: commitment.

Voor integratie is het begrip burgerschap als leidraad geïntroduceerd. Doel van het 
integratiebeleid is immers dat de leden van etnische minderheden dezelfde burgerlijke 
rechten en ook verantwoordelijkheden hebben als ieder ander lid van onze 
samenleving. Een burger is iemand die eigen keuzes maakt en daarnaar ook 
onbelemmerd kan leven, vrij van zorgafhankelijkheid en problematisering, maar ook 
iemand die - en dat is echt niet overdreven - lotsverbonden is met de samenleving en 
daarin meeverantwoordelijk kan zijn. We zullen dat meer moeten accentueren. Het 
gaat om de potenties van een ieder zo goed mogelijk te benutten en kansen te 
bieden. Ook daar spreek ik alle betrokkenen op aan. We zien gelukkig dat velen 
daarin goed slagen.

Juist de afgelopen week waren er weer een paar mooie voorbeelden. Maar liefst twee 
van de belangrijkste Nederlandse filmprijzen gingen naar regisseurs van Algerijnse 
en Marokkaanse origine. Karim Traïda ontving het Gouden Kalf voor De Poolse Bruid 
en Fatima Jebli Ouazzani ontving dezelfde onderscheiding voor In het huis van mijn 
vader.

Een groot deel van de leden van etnische minderheden slaagt er in toenemende mate 
in het eigen integratietraject met succes af te leggen. Velen nemen volwaardig aan 
het arbeidsproces deel, sluiten met succes hun onderwijs af en nemen actief deel in 
allerlei geledingen in onze maatschappij. Dat is, met de blik van de tijdreiziger van het 
SCP, toch een heel opmerkelijke vaststelling. Want datzelfde Sociaal en Cultureel 
Rapport laat niet alleen zien dat er zich in korte tijd veel mensen van elders zich hier 
vestigden, het beschrijft ook dat juist in die periode onze economie zich drastisch 
herstructureerde: voor de velen onder hen met weinig scholing smolten de laagge
schoolde arbeidsplaatsen als sneeuw voor de zon weg. De werkloosheid trof de 
minderheden extra zwaar. Tussen 1979 en 1983 steeg de werkloosheid onder Turken 
en Marokkanen van 9 naar 36%. De werkloosheid onder de Molukkers bereikte zelfs 
een niveau van 45% In 1985 was de werkloosheid van de autochtone Nederlanders 
gezakt naar 12%, terwijl de werkloosheid onder Turken en Marokkanen intussen rond 
de 40% lag.

H o e sta a n  w e  er n u  voor?
Het aantal werkenden onder de doelgroep etnische minderheden is de afgelopen 
jaren sterk, met 15%, gestegen, terwijl de werkloosheid onder hen met 17% afnam. 
Het werkloosheidspercentage bij Turken en Marokkanen ligt rond de 21%, bij de 
autochtone Nederlanders rond de 5%. Dit laat meteen zien dat, hoe verheugd we ook 
mogen zijn met die daling, het werkloosheidscijfer nog altijd viermaal zo hoog is als 
bij autochtone Nederlanders. We zijn er dus nog lang niet. Daarover ga ik in gesprek 
met de sociale partners. Een ander belangwekkend en perspectiefbiedend cijfer is de
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toename van het aantal ondernemers uit etnische minderheden, dat groeide van 
9.400 in 1986 naar ruim 27.000 in 1997 .

De deelname aan allerlei vormen van onderwijs vertoont een positieve ontwikkeling. 
De achterstand van leerlingen uit etnische minderheidsgroepen in het onderwijs is de 
afgelopen jaren in een aantal opzichten verminderd. De tweede generatie presteert 
beter dan de eerste, maar van een echte inhaalslag kan nog niet worden gesproken. 
Sterker nog: de Onderwijsinspectie constateert in een recent rapport dat eigenlijk de 
onderwijsachterstanden niet zijn ingelopen. Dat vind ik verontrustend en ik wil me 
daar ook niet bij neerleggen. Er zijn hardnekkige achterstanden: zo baart vooral de 
positie van jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst zorgen. De schoolbesturen 
moeten nu echt presteren: boter bij de vis. Die achterstanden moeten worden 
ingehaald. Daar wil ik me voor inzetten. Maar daarbij is de inzet van anderen, zowel 
van mijn collega's als van bestuurders van gemeenten en organisaties wezenlijk. En 
van betrokkenen zelf. Het gaat immers om het versterken van zelfredzaamheid en 
daarvoor spreek ik ook betrokkenen aan. Zoals ik dat ook bij inburgering doe: we 
hebben dat wettelijk geregeld, er zijn voorzieningen tot stand gebracht en we spreken 
betrokkenen aan op hun inzet. Er is zelfs een boetebepaling gemaakt om aan te 
geven dat het hier niet om vrijblijvendheid gaat

In de kamer is inburgering ter sprake gebracht. Mevrouw Oedayraj Singh Varma 
noemde het "pijnlijk" dat door geldgebrek bepaalde groepen worden uitgesloten van 
wat in de wet "zinvol participeren" wordt genoemd. Mevrouw Kant stelde dat het 
minderhedenbeleid heeft gefaald omdat tussen de 100.000 en 300.000 mensen die 
eerder naar Nederland kwamen de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en 
mede daardoor in een achterstandssituatie verkeren. Ik wil daarop het volgende 
zeggen: De Inburgeringswet kent een sluitende aanpak. Iedere nieuwkomer krijgt een 
gegarandeerd aanbod. Daar liggen géén financiële belemmeringen. Ik stel vast dat 
Nederland het enige land in Europa is en één van de weinige landen in de wereld 
waar nieuwe immigranten de mogelijkheid wordt geboden om zich in de landstaal te 
bekwamen. Voor de Wet Inburgering Nieuwkomers bestaat dan ook in vele landen 
een grote belangstelling. Voor de uitvoering van de wet wordt structureel ruim 300 
miljoen gulden per jaar ingezet.
Voorts is er het budget voor de volwasseneneducatie, waaraan in de afgelopen jaren 
aanzienlijke financiële impulsen zijn gegeven. Die impulsen waren natuurlijk ook 
gericht op de groep die we nu oudkomers zijn gaan noemen. Er werd en wordt voor 
deze groep al veel gedaan. Niettemin zien we een groep van een aanzienlijke 
omvang die zich reeds hier had gevestigd, voordat de Wet Inburgering Nieuwkomers 
van kracht werd. Een groep waarvan velen onvoldoende in de gelegenheid geweest 
zijn zich het Nederlands voldoende eigen te maken. Voortbouwend op het reguliere 
beleid hebben we in het regeerakkoord afspraken gemaakt over een intensivering .

Daaraan gaan we de komende jaren met kracht werken.
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De multiculturele samenleving in 
liberale ogen
Gerry van der List
Goed beschouwd is Nederland een monoculturele samenleving, zo betoogde Maarten 
van Rossem onlangs in een enigszins provocerende column in de Volkskrant. 
Journalisten en politici beweren vaak dat onze maatschappij multicultureler wordt, 
maar in feite kent Nederland na de ontzuiling een relatief homogene dominante 
cultuur. De subculturen die Nederland rijk is, wortelen volgens de Utrechtse historicus 
stevig in de bodem van die dominante cultuur, al was het maar vanwege de 
gemeenschappelijke taal, het gemeenschappelijk genoten lager onderwijs en de 
gemeenschappelijke bekendheid met Hennie Huisman en Ron Brandsteden De 
invloed van de ethische minderheden op de dominante cultuur valt te verwaarlozen, 
aldus Van Rossem. 'Nederlanders eten wat exotischer dan dertig jaar geleden, maar 
dat is het dan wel. Het aantal Nederlanders dat zich bijvoorbeeld tot de islam bekeert 
is niet groot.’(1)
Van Rossem overdrijft wellicht - dat doen columnisten wel vaker -, maar zijn betoog 
bevat een belangrijke kern van waarheid. Nederland is multiraciaal en kent allerlei 
etnische subculturen. Toch valt niet goed aannemelijk maken dat 'de ’ Nederlandse 
cultuur, dat wil zeggen: de dominante cultuur, wezenlijk veranderd is door de flinke 
toename van het aantal allochtonen in ons land. De waarden en normen van de 
modale burger lijken bijvoorbeeld nauwelijks beïnvloed door de groei van het aantal 
moslims in Nederland.

Desalniettemin vormt de komst van een aanzienlijk aantal migranten naar Nederland 
een politiek-culturele uitdaging. De normen en waarden van de migranten sluiten niet 
altijd harmonieus aan bij de zeden en gewoonten van (de meerderheid in) onze 
samenleving. Vooral van belang in dit opzicht is de islamitische cultuur. De islam is 
de tweede religie van Nederland geworden, een religie die door moskeeën, eigen 
media en eigen scholen voor iedereen waarneembaar is geworden. Omdat de islam 
zich soms, vooral in het buitenland, als een sterk antiliberale politieke ideologie 
presenteert en moslims ten aanzien van zaken als vrijheid van meningsuiting, de 
positie van de vrouw en seksuele moraal zo nu en dan standpunten innemen die 
liberalen weinig aanspreken, is het nuttig na te denken over potentiële spanningen in 
onze samenleving ten gevolge van de groei van de etnische minderheden en over het 
soort minderhedenbeleid dat die spanningen het best kan reduceren.

S o c ia le  e m a n c ip a tie  e n  c u ltu re le  b e v e s t ig in g  (2)
Wat betreft het streven van etnische minderheden kan men met de socioloog Van 
Doorn twee zaken onderscheiden, namelijk sociale emancipatie en culturele 
bevestiging. Bij sociale emancipatie gaat het, simpel gezegd, om het verwerven van 
een gerespecteerde plaats onder de zon, maatschappelijk, economisch en politiek. 
Het gaat hier om een vrij modern concept. Culturele bevestiging is daarentegen
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betrokken op meer traditionele waarden, die eigen zijn aan de specifieke cultuur van 
een bepaalde minderheid. Niet het beklimmen van de maatschappelijke ladder staat 
centraal, maar het beleven van de eigen groepsidentiteit. Terwijl sociale emancipatie 
allereerst betrekking heeft op de publieke sfeer, het terrein van politiek en economie, 
gaat het bij culturele bevestiging om het private domein, de familiale, lokale en 
religieuze gemeenschap.(3)
Het traditionele minderhedenbeleid heeft zich vooral gericht op de doelstelling van de 
culturele bevestiging en had het karakter van een streven naar erkenning en 
bescherming van de minderheden als groepen met een specifieke culturele identiteit. 
Het was in hoofdzaak een welzijnsbeleid, later aangevuld met een op pluralisme 
gericht onderwijsbeleid.(4) Aan die bevordering van de culturele identiteit van etnische 
minderheden zijn minstens drie problemen verbonden.

In de eerste plaats is nooit precies aangegeven wat dat mysterieuze begrip '(culturele) 
identiteit’ nu eigenlijk inhoudt. Meestal werd het geassocieerd met volksdansen, 
exotische klederdrachten en andere folkloristische activiteiten die dan ook uitbundig 
werden gesubsidieerd. Ervan uitgegaan werd min of meer dat identiteit een constante 
is, een statisch gegeven dat onafhankelijk bestaat van de maatschappelijke 
omstandigheden. Toch ligt het voor de hand dat een Turkse jongen die opgroeit in 
een seculiere, moderne welvaartsmaatschappij als Nederland, andere verwachtingen 
koestert dan zijn ouders die afkomstig zijn van het platteland van Turkije. Het 
probleem van het bevorderen van de eigen identiteit van allochtonen is dat de 
waarden van de eerste generatie allochtonen vaak als richtsnoer worden genomen. 
Vergeten wordt dan dat de tweede en derde generatie misschien meer voelen voor 
Madonna dan voor Mohammed en de eigen 'identiteit’ eerder denken te vinden in de 
disco dan in de moskee.
In de tweede plaats staan het handelen in de publieke sfeer en het handelen in de 
private sfeer niet los van elkaar. Vasthouden aan het cultureel eigene kan bijvoor
beeld economisch nadelig zijn en rationeel gezien onverstandig. Omgekeerd werkt 
integratie in het politieke en economische bestel vaak eroderend op de eigen cultuur. 
Het valt goed aannemelijk te maken dat de welzijnsprojecten die proberen de 
migranten hun eigen cultuur te laten behouden, alleen maar sociale achterstand in de 
hand werken. Het onderwijs in eigen taal en cultuur is bijvoorbeeld steeds ten koste 
gegaan van het Nederlandse programma, wat een ernstig nadeel is voor kinderen 
wier toekomst in Nederland ligt en niet in Turkije of Marokko.
In de derde plaats staat de allochtone cultuur die men door middel van allerlei 
subsidies en projecten 'bevestigt’, hier en daar haaks op liberaal-democratische 
waarden. Zo slaat het liberale emancipatiestreven niet erg aan in kringen van 
moslims, waar minderheden zoals vrouwen en homoseksuelen zonder meer worden 
achtergesteld. Voor een schokeffect in het Westen zorgde het doodvonnis dat in 1989 
door ayatollah Khomeiny over de schrijver Rushdie werd uitgesproken, een 
doodvonnis dat intellectuelen met de neus op de minder aantrekkelijke kanten van de 
islamitische cultuur drukte.

T u s se n  p a te r n a lism e  e n  r e la tiv ism e
Het is duidelijk dat de burgerlijk-liberale samenleving zich niet zo goed raad weet met 
vreemde culturen, zoals de islamitische. In de klassiek-liberale visie dient, volgens -
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alweer - Van Doorn, het individu door de verwerving van rationele kennis inzicht te 
verkrijgen in zijn eigen voorkeuren en in de ter beschikking staande middelen om 
deze te realiseren. Initiatief en tolerantie zouden de publieke zaak het best dienen. De 
rechtsstaat zou waarborgen scheppen zodat de goedwillende burger voldoende 
ruimte kreeg om zich alzijdig te ontplooien. Het liberale denken is, net zoals trouwens 
zijn belangrijkste tegenstrever, het marxisme, trouw aan de geest van de Verlichting 
en optimistisch van aard geweest. Het vertoonde vertrouwen in technologie en 
wetenschap als de motor van de vooruitgang, van sociale emancipatie, en keerde 
zich tegen conservatisme, irrationalisme en obscurantisme.(5) Zowel in de liberale als 
in de marxistische traditie worden 'irrationele’ zaken zoals nationaliteit, etniciteit en 
religie, niet bijster positief gewaardeerd. In de ogen van veel liberale en marxistische 
denkers betrof het hier verschijnselen die door de moderne maatschappij waren 
ingehaald en voorbijgestreefd.
Onderscheiden heeft de liberale opstelling zich wel altijd van de marxistische door 
haar tolerantie. Een liberale democratie onderdrukt, in tegenstelling tot een 
communistische samenleving, geen godsdiensten en afwijkende cultuurvormen. Het 
opbrengen van begrip en respect voor andere culturen is juist een van de kenmerken 
van de liberale filosofie. Deze tolerantie leidt wel tot een dilemma bij het constateren 
van inbreuken op het liberale waardenstelsel die voortvloeien uit andere culturele 
normen. Liberalen kampen met het probleem te moeten kiezen tussen paternalisme 
en uitgaan van universele waarden enerzijds en relativisme, een 's  lands wijs, 's  
lands eer-houding, anderzijds. Zij hebben verdraagzaamheid hoog in het vaandel 
geschreven en zijn doorgaans vrij gevoelig voor de cultureel-antropologische eis dat 
we andermans tradities moeten respecteren, maar zij willen, als dragers van de 
idealen van de Verlichting, tegelijkertijd een eind maken aan allerlei misstanden die 
zich voordoen in andere culturen.
De komst van migranten uit andere culturen heeft dit dilemma dicht bij huis gebracht. 
De wat halfslachtige en voorzichtige reacties op zaken als vrouwenbesnijdenis laten 
goed zien dat de liberaal-burgerlijke ideologie voor deze problematische aspecten van 
de multi-etnische samenleving geen pasklare oplossing biedt. Desondanks lijkt de 
transformatie van een betrekkelijk homogene samenleving naar een samenleving met 
een grote groep mensen uit andere culturen geen onoverkomelijke opgave. Er zijn 
genoeg aanwijzingen dat de liberaal-burgerlijke samenleving ook deze problemen wel 
zal overwinnen.

G een  r e d e n  to t p a n ie k
Soms wordt op apocalyptische wijze over het allochtonenvraagstuk gesproken, 
waarbij termen als 'tijdbom onder de samenleving’ vallen. Inderdaad zijn er reële 
problemen, zoals de relatief grote criminaliteit onder allochtone jongeren, de hoge 
werkloosheid onder allochtonen en de spanningen tussen bevolkingsgroepen in de 
oude wijken. Toch is er geen reden tot paniek. Er zijn voldoende positieve ontwikke
lingen die het onwaarschijnlijk maken dat de samenleving aan multiculturele 
spanningen ten onder zal gaan.
In de eerste plaats is er geen sprake van een duidelijke tegencultuur. Een interessan
te studie over het integratieproces van Turkse gezinnen in Nederland draagt de titel 
Verschillend als de vingers van een hand, een Turks gezegde waarmee de auteurs 
willen aangeven dat geen enkele algemene uitspraak over 'het’ Turkse gezin
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houdbaar is.(6) De waarschuwing dat men moet oppassen met generalisaties, is 
uiteraard nog meer op haar plaats als men iets wil zeggen over 'de ’ allochtonen. Het 
is van groot belang te beseffen dat het hier om een zeer diverse populatie gaat. In 
Nederland kennen wij omvangrijke groepen Turken, Marokkanen, Surinamers en 
Antillianen, maar ook Vietnamezen, Kaapverdianen, Joegoslaven, enzovoorts. Daar 
komt bij dat ook mensen met hetzelfde land van herkomst onderling soms sterk van 
elkaar verschillen. Zo bestaat de groep Surinamers uit diverse bevolkingscategorieën, 
zoals de Creolen, Bosnegers en Hindoestanen.
Men zou de islam als een integrerende factor kunnen zien bij een mogelijk verzet 
tegen de westerse welvaartsmaatschappij, maar het aantal moslims in de West- 
Europese staten lijkt te klein voor een echt bedreigende oppositie. Ook de moslims 
zijn bovendien geenszins een homogene groep. Zij komen uit verschillende landen 
en hangen uiteenlopende opvattingen over de interpretatie van hun religie aan. Zo 
onderscheidt Landman in zijn proefschrift Van mat tot minaret binnen de Turkse 
gemeenschap in Nederland acht stromingen, van mystiek tot streng orthodox.(7) De 
liberale samenleving kan leven met de EO en met Staphorst en dus waarschijnlijk ook 
wel met een paar enigszins onliberale islamitische gemeenschappen.

In de tweede plaats zien we dat de allochtone jongeren zich vrij snel aanpassen aan 
de westerse cultuur. Veel liberalen gaan uit van de optimistische veronderstelling dat 
als mensen in vrijheid kunnen beslissen, zij in de regel eerder kiezen voor een 
liberaal-democratische consumptiemaatschappij dan voor een op godsdienst, 
bijvoorbeeld de islam, gebaseerde samenlevingsvorm. Voorlopig lijkt er geen reden 
te zijn om aan te nemen dat de tweede en derde generatie niet en masse voor de 
verlokkingen van de welvaartsmaatschappij zullen bezwijken.
In de derde plaats kan in de nabije toekomst een verbetering verwacht worden wat 
betreft de arbeidsmarktpositie van allochtonen. De tweede generatie spreekt over het 
geheel genomen beter Nederlands dan de eerste en is ook beter op de hoogte van 
het reilen en zeilen van de Nederlandse samenleving, zodat zij minder moeite zal 
hebben aan de bak te komen. Bovendien kunnen jonge allochtonen profiteren van de 
demografische ontwikkeling bij de autochtone bevolking, een ontwikkeling die zich 
laat samenvatten met de begrippen 'ontgroening’ en 'vergrijzing’. Doordat er 
eenvoudigweg minder autochtone jongeren zijn, neemt de ruimte voor allochtonen op 
de arbeidsmarkt toe. Dit is een belangrijke ontwikkeling, omdat iedereen het er over 
eens is dat werk de beste methode is om te integreren.
In de vierde plaats is er in het overheidsbeleid grote vooruitgang te bespeuren. De 
geschiedenis van het Nederlandse minderhedenbeleid is terecht 'een geschiedenis 
van lamlendigheid en lafheid’ genoemd (8), maar, mede door de waardevolle inbreng 
van Bolkestein, is het besef gegroeid dat er maatregelen moesten worden genomen. 
Vooral belangrijk zijn de paarse inburgeringsprojecten. Het gebeurt allemaal veel te 
laat en het gaat allemaal nogal langzaam, maar dat neemt niet weg dat de overheid 
zich eindelijk van haar 'cultuurbevestigende’ activiteiten afwendt en de sociale 
emancipatie van allochtonen probeert te bevorderen door middel van maatregelen op 
het gebied van onderwijs- en werkgelegenheidsbeleid.

In de vijfde plaats neemt ook in de maatschappij het besef van de omvang van de 
problematiek in hoog tempo toe. Werkgevers hebben beloofd zich in te spannen meer 
allochtonen in dienst te nemen, op veel plaatsen worden cursussen 'intercultureel
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management’ gegeven, een bisschop stelt voor een christelijke feestdag op te offeren 
voor een islamitische, talrijke interculturele festivals vinden plaats, in populaire 
tv-programma’s duiken steeds meer allochtonen op: het zijn misschien geen 
spectaculaire dingen, maar toch maken ze duidelijk dat via spontane maatschappelij
ke processen min of meer succesvolle oplossingen voor multiculturele problemen 
worden gevonden.
In de zesde plaats is er de veelgeprezen tolerantie van de Nederlandse samenleving. 
Hoewel het, zoals Zahn opmerkt in zijn lofzang op ons land, niet juist zou zijn om de 
Nederlander als toonbeeld van maatschappelijk gedrag af te schilderen, is er 
waarschijnlijk in geen ander land een publiek te vinden met zulke dwingend tolerante 
gedragsnormen.(9) Deze verdraagzaamheid voorkomt niet elke vorm van radicalisme, 
maar zorgt wel voor een geestelijk klimaat waarin extremisme slecht gedijt. Het lijkt 
dan ook niet toevallig dat de moslim-gemeenschap in Nederland zich heel gematigd 
opstelt.

W at te doen?(10)
Er is dus geen reden tot paniek. Wel zullen zich multiculturele spanningen voor blijven 
doen. In deze situatie dienen liberalen er niet voor terug te deinzen de eigen waarden, 
zoals scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid en 
non-discriminatie, uit te dragen. Zoals Bolkestein het in een, ooit omstreden, maar nu 
algemeen aanvaard, betoog in de Volkskrant uitdrukte: 'Het liberalisme claimt 
universele geldigheid en waarde voor deze beginselen. Dat is zijn politieke visie. Dat 
betekent dat volgens het liberalisme een beschaving die deze beginselen in ere 
houdt, hoger staat dan een beschaving die dat niet doet. Het liberalisme kan de 
relativiteit van deze politieke waarden niet aanvaarden zonder zichzelf te verlooche
nen.’ Van belang was het volgens de toenmalige VVD-leider dan ook de etnische 
minderheden in ons land duidelijk te maken dat met bepaalde politieke beginselen 
niet, 'ook niet een klein beetje’, gemarchandeerd kan worden.(11)
Een dergelijke opstelling leidt al gauw tot het verwijt dat men de etnische minderhe
den een 'hutspotcultuur’ wil opdringen. Dit verwijt is onterecht. Wat een liberale 
samenleving moet uitdragen, is cultuur in de zin van normen en waarden. Het gaat 
er niet om dat de allochtonen ten onzent gehakt eten op woensdag, Sinterklaas vieren 
en naar Goede tijden, slechte tijden kijken, maar dat zij zich houden aan een aantal 
fundamentele regels. Men kan dit 'cultuurimperialisme’ noemen, maar het is veeleer 
een lovenswaardige poging de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens te bevorderen.

Met betrekking tot het punt van de culturele 'identiteit’ kan een liberale overheid het 
best een laissez faire-beleid voeren, waarbij een ieder vrijelijk zijn eigen identiteit mag 
zoeken zonder van staatswege een bepaalde richting te worden opgestuurd. Het 
zoeken naar de eigen identiteit, het verlangen naar geborgenheid en het beleven van 
religieuze en culturele waarden zijn voor personen wel heel belangrijk, maar ze 
behoren tot het privé-domein, een domein waarde overheid zich zo min mogelijk mee 
moet bemoeien. Het beperkte bedrag dat de overheid ter beschikking heeft voor 
minderhedenbeleid, kan zij het best besteden aan activiteiten die de zelfredzaamheid 
van allochtonen vergroten, dat wil zeggen hun integratie bevorderen. Inburgering dient 
voorop te staan.
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Onaantrekkelijk in liberale ogen is dan ook zeker het verzuilingsmodel, dat in het 
bijzonder christen-democraten hebben gepropageerd. Uitgangspunt van dit model is 
de gedachte dat verankering in een vertrouwde culturele omgeving, zoals eigen 
scholen, integratie beter mogelijk maakt dan inpassing in en aanpassing aan 
Nederlandse organisaties. De islamieten in ons land zouden een voorbeeld moeten 
nemen aan de Nederlandse katholieken die in een protestants land hun identiteit 
hebben weten te bewaren in een complex van organisaties.
Nu is het aantal moslims in Nederland te klein om een volwaardige zuil te vormen, 
maar het probleem van de vorming van zo’n zuil zou ook zijn dat deze de gewenste 
integratie eerder belemmert dan bevordert. Turkse en Marokkaanse kinderen 
bijvoorbeeld die op islamitische scholen onderwijs volgen, komen nauwelijks in 
aanraking met Nederlandse kinderen, wat nadelig is voor hun kennis van de 
Nederlandse taal en de Nederlandse zeden en gewoonten. Verzuiling leidt tot 
segregatie, tot een soort culturele apartheid. Een zuil vergroot bovendien de 
mogelijkheid tot sociale controle en religieuze dwang. In de regel nogal nostalgisch 
ingestelde mannen met conservatieve opvattingen en een sterke band met het land 
van herkomst maken de dienst uit, wat nadelig is voor zowel de emancipatie van de 
vrouw als voor de bewegingsruimte van jongeren die hun eigen weg willen gaan.

Over het recht van moslims op een eigen zuil bestaat in Nederland praktisch geen 
verschil van mening. Er is in ons land vrijheid van onderwijs en van vereniging, zodat 
groepen, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, naar believen eigen scholen 
of eigen woningcorporaties kunnen oprichten. De overheid kan een eventuele 
verzuiling niet tegenhouden, maar wel mag zij op dit punt een ontmoedigingsbeleid 
voeren. Zo kan zij de organisaties van allochtonen wijzen op de nadelen van een 
gescheiden ontwikkeling en kan zij bijvoorbeeld in het onderwijs proberen de 
aantrekkelijkheid van Nederlandse instellingen voor allochtonen te vergroten.

G erry  va n  der L is t is m edew erker van  de T eldersstich ting .
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Hollandse huisjes en hun heiligheid
- over de rol va n  n o rm en  en  w aarden  in  een m u ltic u ltu re e l N ed erla n d  -
Jeroen de Veth
Voor de zomer was het de AVRO-columnist mr G.B.J. Hilterman, die stelde dat de 
term multiculturele samenleving een lege huls is. Hij meende dat etnische nieuwko
mers in ons land niets toevoegen aan de maatschappij. Terecht vielen media en 
opiniemakers over hem heen. Op het gebied van muziek, beeldende kunst, in de 
kleurrijkheid van het straatbeeld en op culinair gebied bijvoorbeeld voegen deze 
groepen wel degelijk iets toe. Een interessantere vraag vind ik of etnische nieuwko
mers iets toevoegen aan het maatschappelijk verkeer en de discussie over 
maatschappelijke en politieke vraagstukken. Of eigenlijk: Wat is de waarde van onze 
traditionele christelijk-humanistische normen en waarden en wat is de waardering van 
die van nieuwe groepen mensen? Stellen dat andere niet traditionele waarden onder 
de duim gehouden moeten worden gaat m.i. te ver. Het geringschatten en/ of afdoen 
als ouderwets van de bestaande schat aan normen en waarden, vertaald in dagelijkse 
omgang en wet, is echter nog fnuikender voor een stabiele en vrije maatschappij.

Als het gaat om het normen en waarden debat in een multiculturele context moeten 
we mijns inziens onderscheid maken tussen twee verschillende soorten. Eerstens zijn 
er die normen (of wetten) en waarden die gelden in het openbare leven. Voorts zijn 
er die normen en waarden, die gelden in het persoonlijke, huiselijke of groepsleven.

P u b lie k e  n o r m e n  e n  w a a rd en
Als het gaat om de eerstgenoemde soort lijkt het me, dat we niet mogen tornen aan 
de bestaande publieke normen en waarden, a) Voor normen of wetten lijkt me dit nog 
al vanzelfsprekend. Het kan immers niet zo zijn, dat binnen een rechtstaat een groep 
mensen, hoe groot of klein ook, er eigen niet strokende wetten op nahoudt. Wet is wet 
en wel voor alle inwoners van Nederland. Bovendien zullen er ook weinig minder
heidsgroepen zijn, die niet genegen zijn zich aan de bestaande wet te houden. Vooral 
basale wetten in onze maatschappij die weliswaar zijn voortgekomen uit een 
christelijk-humanistische traditie en een liberale democratie, kunnen immers net zo 
goed beredeneerd worden/ voortkomen uit andere religieuze en culturele tradities 
(e.g. de Islamitische, Turkse, Marokkaanse). Een noodzaak van herziening van
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wetgeving omwille van een nieuw multicultureel Nederland is wenselijk noch 
noodzakelijk.

b) Dan zijn er nog de publieke normen zonder rechtsgrond (oftewel domweg fatsoen) 
in het maatschappelijk verkeer. Eenvoudige en voordehandliggende voorbeelden 
hiervan zijn het opstaan voor ouderen in het openbaar vervoer, het in de rij wachten 
voor een loket en het respectvol behandelen van winkelbedienden, tramcontroleurs 
etc. Over dit soort publieke normen valt niet zonder meer te zeggen of ze hun 
geldigheid behouden in een multiculturele samenleving. De oorzaak hiervan is m.i. 
het feit dat over het algemeen niet te stellen valt of deze normen algemeen geldend 
zijn of niet. Met name in het liberale kamp zullen de meningen hierover nogal uiteen 
lopen. De een zal zeggen dat normen zoals vastgelegd in de wet genoeg zijn. Een 
ander, die al snel als liberaal-moralist zal worden bestempeld, zal wijzen op 
oud-Hollands burgermansfatsoen en de waarde van een civil society. Ondergeteken
de behoort tot de laatste groep en stelt dat moraliseren moet mogen en mag moeten 
(1). Immers, op het moment dat slechts wetten tussen ons in staan in het maatschap
pelijk verkeer, lijkt het me dat we herkenbaarheid verliezen en voorts elke sociale 
cohesie zoekraakt en daarmee de steun voor zelfs de normen die wel vastliggen. 
Ergo, als men burgermansfatsoen in het algemeen belangrijk vindt en er een zekere 
algemene geldigheid aan toekent, moet men dit ook in het geval van een multiculture
le samenleving doen.

Volgens goed liberaal gebruik is het natuurlijk vooral belangrijk, dat mensen in het 
algemeen, maar vooral opgroeiende kinderen deze omgangsnormen in hun familie 
en sociale omgeving meekrijgen. Voorts is hiervoor het onderwijs, of men nu voor of 
tegen een bijzondere vorm is, uitermate geschikt. Wanneer om wat voor reden dan 
ook de publieke omgangsnormen, hun herkomst en reden van bestaan niet of niet 
voldoende worden meegegeven is het de taak van de school om hier extra aandacht 
aan te besteden. Dit geldt uiteraard voor kinderen van allerlei pluimage, maar in het 
bijzonder voor kinderen van allochtone komaf. Feit is immers, dat ouders van deze 
kinderen vaak niet voldoende in staat zijn om hen deze specifieke normen mee te 
geven, omdat ze deze normen vaak zelf niet kennen of omdat hen de herkomst en 
reden van bestaan onduidelijk is, waardoor men niet meer kan overdragen dan holle 
'omgangsregels'.

Als het gaat om nieuwkomers in ons land, biedt het inburgeringscontract wellicht 
soelaas. Mijns inziens is het onvoldoende om via deze contracten slechts de 
Nederlandse taal, kennis van de wet en het functioneren van de arbeidsmarkt bij te 
brengen, hoe belangrijk deze dingen ook zijn. Maar zoals eerder gesteld, is er meer 
noodzakelijk om prettig te leven in de Nederlandse samenleving. Derhalve zou ook 
kennisoverdracht van publieke normen in het algemene maatschappelijke verkeer 
bijgebracht moeten worden d.m.v. het inburgeringscontract.

Vraag blijft wel, je kunt doen aan het niet kennen of ondersteunen van de publieke 
moraal door allochtonen, vaak van de eerste of tweede generatie in ons land. Hier 
geldt m.i. hetzelfde voor mensen met dezelfde kenmerken, die van autochtone komaf 
zijn: niets, behalve dan dat andere burgers hen op de publieke omgangsnormen 
wijzen. Deze mensen zijn immers, los van de vraag of je het moet willen, niet vatbaar
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voor herinburgering. Voorts is het voornaamste stadium om dit soort zaken te leren 
(via ouders, onderwijs en omgeving) al lang gepasseerd.

G r o ep sn o r m e n  e n  -w a a rd en
Behalve de normen en waarden die vastgelegd zijn in de wet en de omgangsnormen 
in het algemene maatschappelijke verkeer is er nog een tweede groep normen en 
waarden. We hebben het dan over de normen en waarden die kenmerkend zijn en 
vaak alleen gelden voor groepen met een gemeenschappelijke geografische komaf, 
cultuur, historie en geloof. Dit soort normen en waarden zijn terug te vinden in zowel 
oorspronkelijke Nederlandse groepen mensen (e.g. christelijk-gereformeerden, 
katholieken, liberalen, socialisten-oude-stempel) als in autochtone groepen. Feit is wel 
dat de eerste categorie een groot deel van haar groepsnormen en -waarden vaak al 
terugvindt in de wet en publieke omgang. Voor vele groepen autochtonen daarente
gen geldt, dat er juist heel erg wordt vastgeklampt aan die normen en waarden die 
kenmerkend zijn voor de desbetreffende groep. De twee voornaamste redenen zijn 
m.i. a) dat deze normen en waarden niet terug te vinden zijn in wetgeving en de 
publieke Nederlandse moraal en b) omdat een aantal specifieke gemeenschappen 
in Nederland (e.g. de Marokkaanse en de Turkse) voornamelijk leden herbergt die 
van oudsher uit, voor die cultuur of dat geloof, traditionele gezinnen voortkomen.

Laat ik vooropstellen, dat we de waarde en het belang van dit soort normen en 
waarden, in het bijzonder voor allochtone groepen, niet moeten onderschatten. Zij 
geven individuen binnen die groep een groot deel van de identiteit (in combinatie met 
de eerst genoemde normen) en zelfverzekerdheid. Dit is van het grootste belang. 
Tevens geven deze groepsnormen en -waarden de groep een identiteit en de 
mogelijkheid tot maatschappelijk(e) groei, aanzien en tot emancipatie.

Anderzijds kan het zo zijn, dat deze normen en waarden in conflict zijn met de wet of 
eerder en vaker nog met de algemeen aanvaarde publieke moraal en normen. 
Voorbeelden hiervan zijn er legio: het zich niet ontwikkelen van jonge meisjes in 
traditioneel islamitische groepen/ gezinnen, de besnijdenis van jonge meisjes, 
waardoor elke vorm van seksueel genot ontnomen wordt, het ritueel slachten, het 
mindere streven naar materiële welvaart, het toekennen van te veel opvoedende 
verantwoordelijkheid aan de school (zoals het disciplinair slaan van kinderen). De 
vragen die we ons bij het bespreken van deze vraagstukken telkens en bijna per 
geval moeten stellen zijn er m.i. twee. Eerstens moet je je afvragen of en, zo ja, in 
hoeverre deze normen en waarden afwijken van de wet en de omgangsnormen in het 
algemene maatschappelijke verkeer. Ten tweede moet de vraag gesteld worden of 
je deze normen en waarden van bovenaf (door de overheid) moet ontmoedigen zoniet 
verbieden. Men kan een groep of een individu toch niet zomaar vertellen welke 
normen er in het groeps- c.q. individuele leven op na gehouden dienen te worden. Het 
laatste is welhaast heilig voor liberalen, ware het niet dat er de mogelijkheid bestaat 
dat de groep deze normen en waarden soms opdringt aan het individu. Maar ja, is het 
dan beter dat een nog groter collectief, zijnde de staat, de hare oplegt aan het 
individu?
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Deze vragen heeft de JOVD zichzelf reeds verschillende malen in het (recente) 
verleden proberen te stellen, zowel in het algemeen (notitie Tussen vrijheid en 
verantwoordelijkheid; 1997; over de integratie van allochtonen) als in specifieke 
gevallen (notitie Ouders en Overheid; 1998 en verschillende moties). Er is m.i. geen 
eenduidig antwoord te geven op deze vragen. Immers zodra men op de eerste vraag 
bevestigend kan antwoorden, is het in het algemeen nog niet duidelijk of de 
groepsnormen dusdanig deviant zijn, dat ze de algemene publieke omgangsnormen 
bedreigen of schenden, of dat ze individuele vrijheden ontnemen.

Hoe de JOVD van geval tot geval heeft besloten om te willen gaan met dit soort 
vraagstukken en waarom, kunt u lezen in de eerdergenoemde stukken. Mij lijkt het 
interessanter hier in het algemeen iets over te zeggen.

Wat voor groepsnormen en -waarden men er intern op nahoudt zal me eerlijk gezegd 
worst wezen. Deze normen en waarden mogen echter nooit boven of buiten de wet 
staan. Het ontnemen van seksueel genot aan een individu bijvoorbeeld, zeker 
wanneer het daartoe gezien haar leeftijd niet zelf heeft kunnen besluiten, kan niet in 
de Nederlandse maatschappij. Dit voorbeeld levert indirect meteen de tweede maat. 
Groepsnormen en -waarden mogen nooit strijdig zijn met het individuele belang. Ik 
realiseer me dat deze opmerking enige uitleg behoeft.

Het kan m.i. niet zo zijn, dat aan kinderen bepaalde ontplooiingsmogelijkheden 
(scholing) of toekomstige persoonlijke vrijheden (seksueel genot) omwille van de 
groepsnorm ontnomen worden. Er moet voor individuen vrije toe- en uittreding tot en 
van de groep zijn. Bij volwassenen is hier vaak al sprake, echter bij kinderen nooit. 
Daarom is het belangrijk, dat een overheid en het onderwijs erop toezien, dat kinderen 
ten prooi vallen aan allerhande groepsnormen en -waarden en uitingen daarvan, die 
wettelijk en gezien de individuele vrijheid en ontplooiing niet door de beugel kunnen. 
Natuurlijk mogen ouders hun kinderen naar eigen inzicht en met een levensbeschou
wing opvoeden, graag zelfs. Een individu heeft om zichzelf te worden een bepaalde 
nurture nodig, dat maakt het uniek.

T o t s lo t
Het zou kunnen lijken, dat er nu een duidelijke grens is gelegd tussen de groeps- 
-normen en -waarden enerzijds en de algemeen maatschappelijke normen en 
waarden, vastgelegd of niet anderzijds. Dit is echter slechts academisch. En de 
voorbeelden die ondergetekende heeft aangehaald behoren m.i. tot de eenvoudigste. 
Vaak zullen zich echter nog voorvallen tussen individuen of groepen in onze 
maatschappij voordoen die soortgelijke gevoelige snaren raken. Ziehier de 
multiculturele samenleving. Om in de toekomst beter met dergelijke vraagstukken om 
te kunnen gaan in het maatschappelijk verkeer, discussies en politieke besluitvorming 
lijkt het me noodzakelijk, dat wetgeving alsmede algemeen gedragen publieke 
omgangsnormen gehandhaafd, bediscussieerd en overgedragen zoniet ingeprent 
worden bij iedereen, met extra aandacht voor hen die hier niet zijn opgegroeid en voor 
hun kinderen. De overdracht van groepsnormen en -waarden dient net zo goed 
aangemoedigd te worden, echter met de gemaakte kanttekeningen. Voor het eerste 
lijkt me de rol van overheid, ouders en onderwijs voldoende geschetst. Voor het

Liberté Egalité Fratemité 24 November 1998



tweede ligt er uitsluitend een uitvoerende rol van ouders en de groep. De rol van een 
liberale overheid is hierin op zijn minst ambivalent. Eerstens dient zij condities te 
garanderen, waarin iedere groepidentiteit weelderig kan tieren, of zij nu historisch, 
cultureel of religieus van aard is. Tot slot moet zij er wel voor waken, dat geen enkele 
groep zich buiten de wet stelt en het individu (in het bijzonder het kind) niet onvrijwillig 
en onwetend in het gedrang komt.

Het is dus als zo vaak geen het-een-of-het ander verhaal. Behoud en inprenting van 
de wet en ouderwets publiek fatsoen, ookwel reguleren, handhaven en moraliseren 
behoren net zo goed als een grote soevereiniteit van de groep en individuen in die 
groep, tot de sleutels van een verantwoorde multiculturele maatschappij.

Jeroen de V e th  is P o litiek  Secretaris van  de J O V D  en o u d -vo o rzitte r  J O V D  
C om issie  M in d erh ed en .
1 Uit: speech Robin Bremekamp, Des Indes-diner 1998

Het N ederlandse V reem delingenbeleid:

"Streng maar rechtvaardig, humaan 
doch sober".
Mr. H.H.A. de Nijs
In kort bestek wil ik enige aspecten van het Nederlandse vreemdelingenbeleid 
bespreken. Ik beperk me daarbij tot toelating van vreemdelingen voor een langere 
periode en niet vanwege verblijf voor vakantie of zaken. In een drietal onderdelen zal 
geschiedenis van het toelatingsbeleid, verloop van de toelatingsprocedure en een 
overpeinzing aangaande de toekomst van het beleid worden behandeld.

1. K ort h is to r isc h  o v e r z ic h t
Nederland heeft in zijn geschiedenis altijd te maken gehad met immigratie. Nederland 
zou niet zijn wat het nu is zonder deze immigratie. Veel Nederlanders hebben dan ook 
wortels buiten de landsgrenzen. In het verleden hebben onder meer Joden en 
Hugenoten, slachtoffers van geloofsvervolging, zich hier gevestigd. In deze eeuw 
hebben zich onder meer Chinezen, Italianen, vluchtelingen uit nazi-Duitsland, 
Indische Nederlanders, Molukkers, werknemers uit Middellandse-Zeelanden, 
Surinamers en recent de ontheemden uit het voormalig Joegoslavië zich hier te lande 
gevestigd. Hoewel er tegenwoordig een diversiteit in groepen immigranten bestaat, 
zegt dat niets over de omvang van de immigratie. Die was vooral in de 16e en 17e 
eeuw relatief veel groter. Op dit moment bestaat zo'n 5% van de bevolking uit
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vreemdelingen, mensen zonder Nederlandse nationaliteit. Het percentage mensen 
dat in Nederland woont, maar in het buitenland is geboren bedraagt zo'n 9%. De 
grootste groep is afkomstig uit Nederlands Indië of Indonesië.

De overheid (vroeger overheden) in Nederland heeft zich door de eeuwen heen 
steeds op afwisselende wijze bemoeid met de toelating van vreemdelingen. Zo zijn 
er perioden geweest dat vreemdelingen, indien zij niet tot last waren, (lees: zich niet 
overgaven aan crimineel gedrag en voor eigen inkomsten zorgdroegen) werden 
gedoogd. Verder zijn er periodes geweest, onder andere in de 17e eeuw dat vestiging 
in Nederland zelfs met premies werd gestimuleerd. Het betrof dan wel vreemdelingen 
die dankzij kennis en kapitaal een stimulans voor de economie betekenden. Voorts 
kwamen er tussen 1750 en 1868, vanwege vervolgingen door de gewesten, geen 
zigeuners voor in Nederland.

Het huidige toelatingsbeleid is via een aantal opvolgende wetten tot stand gekomen. 
De grondslag van dit beleid vindt zijn oorsprong in de ontwikkeling van de verzor
gingsstaat. Nederlandse staatsburgers, en ook toegelaten vreemdelingen, konden op 
steeds meer zorg van de overheid rekenen. Bescherming van de nationale 
arbeidsmarkt, het zelfstandig ondernemerschap en het hoger onderwijs zijn bepalend 
voor het feit dat er aan vreemdelingen steeds meer voorwaarden voor toelating 
worden gesteld. In het algemeen heeft een vreemdeling geen recht op toegang tot en 
verblijf in Nederland, tenzij...

2. D e  to e la tin g sp r o c e d u re
Het vreemdelingenbeleid ligt vast in nationale wetgeving. Aangezien Nederland zich 
heeft aangesloten bij een aantal verdragen1 betreffende vreemdelingen en 
mensenrechten, is zij in haar nationale wetgeving in belangrijke mate gebonden aan 
deze internationale regelgeving. Het beleid berust op een drietal uitgangspunten.

A.) Nederland voert een restrictief toelatingsbeleid.

Vreemdelingen wordt slechts een vergunning tot verblijf verleend indien op grond van 
de criteria van het Vluchtelingenverdrag wordt vastgesteld dat zij vluchteling zijn.

Verder wordt een verblijfsvergunning verstrekt indien er een wezenlijk Nederlands 
belang wordt gediend. Gedacht moet worden aan werknemers met speciale 
kwaliteiten zoals topmanagers en sportlieden.

Voorts kan er een verblijfstitel worden toegekend op grond van klemmende redenen 
van humanitaire aard. Dit zou kunnen worden beschouwd als een soort hardheids
clausule, waarbij individuele omstandigheden aanleiding geven een vreemdeling toe

belangrijk zijn het Vluchtelingenverdrag (1951), het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden van 1950, het EU verdrag en 
het verdrag van Schengen (1985).
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te laten. Onder andere is dit het geval indien een vreemdeling weliswaar niet onder 
de definitie vluchteling valt, maar uit oogpunt van menselijkheid niet kan worden 
teruggestuurd naar het land van herkomst vanwege bijvoorbeeld een oorlog. Maar 
ook gevallen zoals gezinshereniging zijn humanitaire redenen tot toelating. De 
humanitaire redenen zijn nader uitgewerkt in beleidsregels die als leidraad dienen bij 
toekenning van een verblijfsstatus in de bovengenoemde gevallen. Het gaat hier dus 
eigenlijk om redenen tot toelating die buiten internationale verplichtingen vallen, maar 
waarbij op gronden van de nationale moraal toch een verblijfsstatus wordt verleend.

B. ) Nederland versterkt de verblijfsrechtelijke positie van vreemdelingen die legaal in 
Nederland wonen.

Na verloop van tijd worden er minder voorwaarden gesteld aan de voortzetting van 
het (legale) verblijf, zodat het beëindigen van het verblijf ook minder snel aan de orde 
is. Beëindiging van het verblijf kan bijvoorbeeld geschieden indien een vreemdeling 
een gevaar is voor de openbare orde. Een gepleegd delict kan tot intrekking van de 
verblijfsvergunning leiden. Hoe langer een vreemdeling hier echter verblijft, hoe hoger 
de maximaal voor dat delict op te leggen straf mag zijn, die tot een intrekking zou 
kunnen leiden. Dit voorbeeld dient uitsluitend ter verduidelijking en is niet bedoeld als 
stigmatisering. Verder wordt de verblijfsrechtelijke positie sterker, wanneer de 
vreemdeling na vijf jaar in aanmerking komt voor een vestigingsvergunning. Dit is in 
een vergunning voor onbepaalde tijd. Eventueel kan een vreemdeling dan ook kiezen 
voor de Nederlandse nationaliteit.

C. ) Nederland dient een consequent overheidsbeleid te voeren.

Het restrictieve toelatingsbeleid moet er voor zorgen dat alleen mensen die in het licht 
van de genoemde regelgeving recht hebben op een verblijfsstatus ook de enigen zijn 
die tot Nederland worden toegelaten en van voorzieningen gebruik mogen maken. 
Hieruit vloeit voort dat vreemdelingen zonder verblijfsrecht daadwerkelijk Nederland 
dienen te verlaten. Om dit te realiseren is men, naast het actief verwijderen, tot 
wetgeving gekomen die het mogelijk maakt om (computer)bestanden te koppelen, 
zodat het niet meer mogelijk is voor illegaal verblijvende vreemdelingen om van 
bepaalde voorzieningen gebruik te maken. Uitzondering hierop vormt medische zorg 
en onderwijs voor illegaal verblijvende kinderen.

Hieronder zal ik zeer bondig en daardoor onvolledig de procedure tot toelating 
beschrijven. Het betreft de toelating als vluchteling en de vergunning tot verblijf op 
grond van klemmende redenen van humanitaire aard. Voor de begripsvorming acht 
ik dat echter voldoende.

Indien bij binnenkomst in Nederland een vreemdeling aangeeft een asielverzoek te 
willen doen, dan vult hij een aanvraag in tot erkenning als vluchteling en een 
aanvraag voor verblijf op grond van humanitaire redenen. De aanvraag wordt direct 
bekeken en als blijkt dat er geen enkele reden bestaat om de aanvraag in te willigen, 
dan wordt de vreemdeling binnen 24 uur uitgezet. Is er echter aanleiding om de 
aanvraag nader in behandeling te nemen, dan wordt de vreemdeling overgebracht
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naar een opvangcentrum. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geeft na een 
uitgebreid gehoor een positieve of een negatieve beschikking af. Indien negatief wordt 
beschikt en de vreemdeling in principe het land moet verlaten, kan hij een bezwaar
schrift indienen bij genoemde dienst. Om te voorkomen dat de uitspraak op zijn 
bezwaarschrift in het buitenland moet worden afgewacht, zal de vreemdeling dan een 
voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank met het verzoek in 
Nederland deze uitspraak te mogen afwachten. Dit wordt over het algemeen, indien 
het de eerste aanvraag betreft, ingewilligd. Uiteraard dient op dit bezwaarschrift 
binnen de door de Algemene Wet Bestuursrecht gestelde termijnen door de IND 
beslist te worden. Vanwege de toename van het aantal asielzoekers de laatste jaren 
en de daaruit voortvloeiende overbelasting, is dit echter erg moeilijk. Een beroep op 
de ombudsman tot versnelling van de procedure heeft zeker zin, maar toch blijken in 
de praktijk de achterstanden2 vaak enorm groot. Indien op het bezwaarschrift negatief 
wordt beschikt, kan de vreemdeling nog in beroep gaan bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank. Dit is de enige beroepsmogelijkheid die de vreemdeling heeft. Er 
bestaat geen hoger beroep in onderhavige procedure3. De mogelijkheid van hoger 
beroep is geen voorwaarde voor een rechtvaardige procesgang. Vreemd is wel dat 
de rechtsgangen met slechts één beroepsmogelijkheid in Nederland zeldzaam zijn. 
Overigens mag een hoger beroepsprocedure niet in Nederland worden afgewacht. In 
de praktijk gebeurt dat vaak wel. Indien de rechter ook negatief beslist is de 
asielzoeker uitgeprocedeerd. Er kan nog een verzoek gedaan worden aan de 
koningin, maar omdat de IND dit verzoek zelf behandelt en behandelt met de 
gegevens die zij in een eerder stadium ter beoordeling heeft gekregen, biedt dit 
meestal geen soelaas.

Tot zover in het kort de te volgen procedure. Zoals gesteld is deze procedure van 
toepassing op verzoeken tot erkenning als vluchteling en op verzoeken tot verkrijging 
van een status vanwege humanitaire redenen. De beoordelingsgronden verschillen, 
maar de procedure is hetzelfde. Opmerkelijk is dat "normale" overheidsbeslissingen 
(beslissingen aangaande asielverzoeken dus uitgezonderd) nadat de toepasselijke 
procedures zijn gevolgd, in overgrote meerderheid standhouden. Bij asielprocedures 
wordt een relatief groot aantal beschikkingen in de loop van het proceduretraject 
gewijzigd. Men zou kunnen denken dat erg snel wordt aangenomen dat er geen recht 
op een verblijfsvergunning bestaat.

3. D e  to e k o m st v a n  h e t to e la t in g sb e le id .
Ten slotte wil ik nog enige zinnen wijden aan het toekomstige beleid zoals dat in de 
komende kabinetsperiode vorm gegeven zou moeten worden. Onduidelijk is of er 
slechts één (tijdelijke) status zal overblijven. Dit zou betekenen dat aan alle 
vreemdelingen, ongeacht of zij als vluchteling worden erkend of om andere redenen

2Een inhaalslag in 1996 is bekend geworden onder de naam "PROP '94".
3Over enige tijd zullen er in zeer bepaalde gevallen weer hoger 

beroepsmogelijkheden bij de Raad van State in de aanhangige regelgeving worden 
opgenomen.
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toestemming krijgen hier te verblijven, eenzelfde status zal worden verleend. Vraag 
is of dit recht doet aan de vluchteling die met gevaar voor eigen leven heeft getracht 
de mensenrechtensituatie in zijn land te veranderen, terwijl een ander slechts gevaar 
loopt vanwege een oplopend conflict. Gezegd moet worden dat beiden natuurlijk 
gevaar lopen. Wat wel duidelijk is, is dat de plannen van het kabinet getoetst zullen 
moeten worden aan het Vluchtelingenverdrag. Dit verdrag gaat ervan uit dat in ieder 
geval vastgesteld moet worden of iemand vluchteling is (statusdeterminatie). Dit is 
nodig omdat het verdrag bepaalde materiële rechten toekent aan de rechtmatig in het 
gastland verblijvende vluchteling (de eerder genoemde voorzieningen en toegang tot 
de arbeidsmarkt e.d.). Die statusdeterminatie zal met zich meebrengen dat dus elk 
geval op zijn merites moet worden bekeken, met de nodige procedures van dien. In 
het Verdrag ligt dus een belangrijke beperking om het aantal procedures te 
verminderen. Op zichzelf verzet het Verdrag zich overigens niet tegen een tijdelijke 
statusverlening. Politici blijken trouwens slecht op de hoogte van het Nederlands 
vreemdelingenbeleid, zo bleek op een recent bezocht symposium. De bewuste 
politicus pleitte voor een aanpassing van het gezinsherenigingsbeleid. Legaal verblij
vende vreemdelingen zouden slechts voor gezinshereniging in aanmerking komen 
indien zij over inkomsten uit werk beschikten, boven het bijstandsniveau, en 
bovendien voldoende woonruimte bezaten. Dit is sinds jaar en dag vast beleid.

M r . H .H .A . de N ijs  is onderm eer w erkza am  gew eest bij de Im m ig ra tie - en  
N a tu ra lisa tied ie n s t en als vr ijw illig er  bij V lu ch te lin g e n w erk  O isterw ijk .
L itera tuu r:
* H. Overbeek, V reem delin gen rech t, 1995.
* Mr. A. Kuijer, mr J.D.M. Steenbergen, N ederlan ds V reem delingenrech t, 1994.
* Mr. M.A.A.T. Engbers, b rie f van  2 7  ju l i  1998 , waarvoor dank.
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Migratie, islam en burgerschap:
moslims in de Nederlandse samenleving
Thijl Sunier

I n le id in g
De islam is na het christendom getalsmatig de tweede religie van Nederland. 
Tegenwoordig wonen er in Nederland ongeveer 600.000 mensen met een islamiti
sche achtergrond. Dat is 3% van de totale bevolking. In 1962 waren dat er ongeveer 
1000; tien jaar later 60.000. Het merendeel van hen is door arbeidsmigratie en daarop 
volgende gezinshereniging naar Nederland gekomen en staat dus te boek als 
allochtonen.

Lang gingen overheid en samenleving ervan uit dat de aanwezigheid van 
moslims in de Nederlandse samenleving van tijdelijke aard zou zijn. Ook de meeste 
migranten waren die mening toegedaan. De islam was als 'culturele bagage' 
meegebracht door arbeidsmigranten die hier tijdelijk verbleven. Degenen die hier 
permanent bleven, zouden langzaam maar zeker assimileren in de Nederlandse 
samenleving, waarin de rol van religie sowieso op z'n retour is.

De veronderstelling dat de islam een tijdelijk verschijnsel is, is evenwel 
geloochenstraft. In de afgelopen 25 jaar blijkt het een belangrijke basis te zijn 
geworden van gemeenschapsopbouw en organisatorische activiteit onder migranten 
met een islamitische achtergrond. Er heeft zich een proces van institutionalisering 
voltrokken (Landman 1992; Rath et al. 1996). Het aantal islamitische instituties zoals 
moskeeën, islamitische scholen, omroeporganisaties en verenigingen, maar ook 
winkels en andere commerciële instellingen op islamitische basis is in die tijd gestaag 
toegenomen. In 1970 telde Nederland slechts enkele moskeeën, tegenwoordig zijn 
dat er ruim 300 en hun aantal is nog steeds groeiende. In 1988 werd de eerste 
islamitische basisschool in Nederland geopend, inmiddels is het aantal tot ongeveer 
dertig opgelopen.

Islam en integratie
Tegen deze achtergrond doet de vaak gestelde vraag naar de rol van de islam in het 
proces van integratie van migranten in de Nederlandse samenleving op z'n zachtst 
gezegd wat merkwaardig aan. De hierboven beschreven institutionalisering van de 
islam kan immers worden opgevat als een teken van integratie bij uitstek. Het zou 
juist van gebrek aan integratie hebben getuigd als deze institutionalisering niet had 
plaatsgevonden. Het probleem dat zich hier voordoet, is dat het begrip integratie 
gaandeweg, maar in het bijzonder in de afgelopen vijftien jaar, een sterk politieke en 
ideologische lading heeft gekregen. Daarbij werd de redenering omgekeerd. De 
groeiende (islamitische) culturele infrastructuur werd juist gezien als een 'bewijs' dat 
migranten met een islamitische achtergrond nog allerminst een deel van de 
Nederlandse samenleving (willen) uitmaken. Zolang zij hun 'eigen' instituties 
opzetten, zijn zij kennelijk niet bereid volledig aan de Nederlandse samenleving deel 
te nemen. Aangenomen wordt dat het bij deze 'eigen' instituties gaat om culturele en
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religieuze enclaves, overblijfselen uit de landen van herkomst. Niets is minder waar. 
De wijze waarop de islam in Nederland vorm krijgt geschiedt volledig op basis van 
Nederlandse politieke en juridische arrangementen en overlegstructuren. Het proces 
van institutionalisering is het resultaat van een wisselwerking tussen wensen van 
moslims en hun onderhandelingskracht enerzijds en de politieke, juridische en 
ideologische voorwaarden die de samenleving oplegt anderzijds. Instituties komen tot 
stand in een proces van onderhandeling en interactie tussen de partijen. Het is in die 
zin gerechtvaardigd te spreken van een Nederlandse islam (Rath et al. 1996; Sunier 
1996).

O v e r h e id s b e le id
De preoccupatie van overheid en samenleving met participatie aan de samenleving 
is overigens een typisch Nederlands verschijnsel. In Duitsland, dat zichzelf nog immer 
weigert te beschouwen als een immigratieland, maakt men zich nauwelijks druk om 
deze participatie. Migranten worden nog steeds op principiële gronden als (tijdelijke) 
gasten beschouwd. De Nederlandse invulling van het begrip integratie vindt zijn 
oorsprong in de fundamentele beleidswijziging die hier rond het begin van de jaren 
tachtig plaatsvond.

Voor het eerst erkende de overheid dat de tijdelijkheidsgedachte op z'n 
zachtst gezegd irreëel was. Het grootste deel van de migranten in Nederland zou hier 
permanent blijven. In de Minderhedennota die in 1983 het licht zag en waarin de 
overheid haar nieuwe uitgangspunten voor het eerst uiteenzette werd het begrip 
'integratie met behoud van eigen identiteit' geïntroduceerd. De essentie van dit 
beleidsprincipe was dat overheid en samenleving dienden te erkennen dat Nederland 
een multiculturele samenleving was geworden. Aan de hier aanwezige migranten 
werd op papier het grondrecht verleend volgens hun eigen culturele achtergrond te 
leven, terwijl er tegelijkertijd naar werd gestreefd hen via gericht beleid volwaardige 
burgers van deze samenleving te maken. Integratie werd verengd tot 'participatie' aan 
de centrale sectoren van de Nederlandse samenleving: arbeid, huisvesting en 
onderwijs, ten koste van andere aspecten van integratie. Zo deed onder meer het 
begrip 'achterstand' haar intrede in de discussie.

Een belangrijk aspect van deze discourswijziging was dus dat nu een verband 
werd gelegd tussen integratie enerzijds en culturele en religieuze achtergrond 
anderzijds. Het is in dat verband niet verwonderlijk dat 'gastarbeiders' al spoedig 
werden omgedoopt in 'culturele minderheden', 'etnische minderheden', 'etnische 
groepen'. Zij werden met andere woorden dus in eerste instantie aangeduid als 
mensen met een afwijkende cultuur en religie en dit impliceerde dus een verschuiving 
in de probleemdefinitie. In feite werden integratie en culturele identiteit geformuleerd 
als twee zaken die in tegenspraak met elkaar zijn. Hoe meer eigen cultuur, hoe 
minder integratie en omgekeerd. Men wees onder meer op het feit dat migranten de 
neiging zouden vertonen 'in den vreemde' als een soort psychologische en sociale 
compensatie sterker aan hun cultuur en religie vast te houden. Aangezien dit alles van 
tijdelijke aard was moest de overheid hier een zekere clementie en terughoudendheid 
betrachten.

Deze kentering in het beleid vond ruwweg plaats in dezelfde tijd dat zich in 
de islamitische wereld zelf een aantal tamelijk dramatische gebeurtenissen voltrok. 
De meest sprekende daarvan was natuurlijk de omwenteling in Iran en de vestiging
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aldaar van een islamitische republiek. Ook elders deden islamitische groeperingen 
van zich spreken en vormden een uitdaging voor de zittende seculiere regimes. Deze 
en andere gebeurtenissen veroorzaakte een hausse van publicaties over de islam en 
haar aanhangers. Plotseling had men 'ontdekt' dat veel migranten uit landen als 
Turkije en Marokko moslims zijn. Er kwam een nieuwe categorie: 'moslim-migranten'. 
Voor het gemak werden mensen met een totaal verschillende achtergrond op één 
hoop gegooid onder de noemer 'moslim-cultuur'. Omdat migranten met een 
islamitische achtergrond op de eerder genoemde 'harde' sectoren gemiddeld een 
grotere achterstand hebben dan andere migranten, kreeg het begrip moslim-cultuur 
een specifieke betekenis.

De nadruk op het effect van de specifieke culturele achtergrond van 
migranten werd met name toegespitst op de rol van de islam. De islam werd in 
toenemende mate de verklaringsgrond bij uitstek niet alleen voor gedrag van moslims 
als collectief, maar ook voor een groot scala aan problemen waarmee betrokkenen 
te maken hadden. Deze 'islamisering van het discours' leidde bij beleidmakers, 
journalisten en wetenschappers niet zelden tot een zekere bewustzijnsvernauwing. 
Wilde je maar enigszins begrijpen wat er in het hoofd van een migrant uit Turkije of 
Marokko omging dan moest je je verdiepen in de islam. Alle andere factoren werden 
in belangrijke mate tot 'de islam1 gereduceerd.

Tegen deze achtergrond kwam in het begin van de jaren tachtig een type 
leiderschap onder moslims op dat zich in toenemende mate ging mengen in de 
discussies over de positie van moslims in de samenleving. Zij werden een belangrijke 
intermediair tussen moslims en samenleving. Deze woordvoerders verwoordden waar 
moslims behoefte aan hadden. Zij oefenden als opinion leaders een belangrijke 
invloed uit op de 'definitie van de situatie'. Daarmee bedoel ik dat zij tegenover de 
'buitenwacht' verwoordden welke zaken essentieel waren, welke behoeften er 
bestonden onder moslims en wat moslim-zijn in de Nederlandse samenleving inhield. 
De samenleving en de pers ontlenen hun beeld ten aanzien van de islam vrijwel 
uitsluitend aan de publieke uitspraken van deze leiders.

Juist door het 'allochtone' karakter van de islam te benadrukken, als iets dat 
behoort bij de culturele eigenheid van een bepaalde categorie migranten, konden 
islamitische organisaties met kracht van argument en geheel binnen het beleidsuit
gangspunt 'integratie met behoud van identiteit' bepaalde voorzieningen en 
regelingen afdwingen.

Isla m  e n  b u rg ersch a p
Aan het begin van de jaren negentig, toen het beleid van 'integratie met behoud van 
eigen identiteit' steeds meer onder druk kwam te staan, tekende zich een nieuwe 
kentering af. Mede tegen de achtergrond van de tamelijk invloedrijke beeldvorming 
en de grote (vaak negatieve) aandacht die bestond voor organisatievorming onder 
moslims en de angst voor het zogenaamde fundamentalisme, vatte onder het jongere 
kader van moslimorganisaties de opvatting post dat het integratieproces zich in de 
komende jaren primair moest gaan richten op het afdwingen van een status van 
moslims als volwaardige burgers van de Nederlandse samenleving. Dat is zeker niet 
altijd zo geweest. Bij een groot deel van de eerste generatie migranten met een 
islamitische achtergrond stond en staat nog steeds de tijdelijkheidsgedachte en de 
sterke oriëntatie op het land van herkomst zeer centraal. Het conserveren van wat

Liberté Egalité Fraternité 32 November 1998



men heeft meegebracht en het in zekere zin 'overleven' in een vreemde omgeving 
vormt voor velen nog immer de basis van hun onderlinge verbondenheid. De meesten 
voelen zich dan ook geen deel van de Nederlandse samenleving. Bij het leiderschap 
dat vaak zelf reeds lang in Nederland woonde, bestonden wel ideeën over de 
toekomstige plaats van de islam en moslims in de Nederlandse samenleving, maar 
hun positie als woordvoerders ontleenden zij toch primair aan een versterking van de 
eigen etnisch-religieuze gemeenschap.

Voor de jongere generatie moslims staan er andere zaken op het spel. Bij hen 
ligt de nadruk in toenemende mate op het afdwingen van bepaalde burgerrechten. 
Burgerschap kan een belangrijke bron van inspiratie èn conflict vormen, juist voor 
diegenen die het gevoel hebben stelselmatig te worden uitgesloten van besluitvor
mingsprocessen.

Voor de jongere generatie moslims spitst de belangenstrijd zich steeds meer 
toe op de eis tot erkenning van de islam. Over de vraag hoe erkenning politiek 
geconceptualiseerd wordt bestaat verschil van mening. Sommigen denken daarbij 
aan het 'Belgische model' van formele erkenning. Dit is in Nederland niet mogelijk 
omdat het begrip erkenning hier in staatsrechtelijke zin niet bestaat. Voor de meesten 
hangt de idee van erkenning echter samen met een bepaalde invulling van het 
concept burgerschap; de Nederlandse samenleving dient ervan doordrongen te 
worden dat de islam een blijvende factor is geworden en dat islamitische identiteit 
moet worden losgekoppeld van haar allochtone connotaties. Dat impliceert dat de 
bemoeienis van overheid en samenleving met islamitische instituties niet slechts moet 
worden ingegeven door uitgangspunten uit het allochtonenbeleid, of door overweging
en die samenhangen met wat zich in de islamitische wereld voltrekt. Moslims moeten 
worden beschouwd als Nederlandse burgers met een bepaalde religieuze achter
grond en islamitische organisaties moeten worden beschouwd als Nederlandse 
religieuze organisaties met een specifieke kleur. Moslimorganisaties beklagen zich 
vaak over het feit dat zij op wijkniveau vaker als een bedreiging en als concurrent 
beschouwd worden, dan als een maatschappelijke instelling met een positieve 
inbreng in de gemeenschapsopbouw. Op politiek niveau moet erkenning impliceren 
dat moslims moeten worden erkend als gesprekspartner en toegang moeten krijgen 
tot relevante politieke besluitvormingsprocedures, met name die waar hun positie in 
het geding is. Doordat de meeste moslims deze toegang ontberen, kunnen beelden 
en voorstellingen omtrent hun achtergrond keer op keer gereproduceerd worden 
zonder dat zij daarop zelf invloed kunnen uitoefenen.

Deze kentering hangt mede samen met cruciale veranderingen in het 
toekomstperspectief van jonge moslims. Bij een groeiend deel van de jonge generatie 
moslims is het besef doorgedrongen dat terugkeer naar het land van herkomst geen 
reële optie meer is. Hun toekomst ligt in Nederland en niet in Turkije of Marokko, niet 
alleen praktisch maar ook gevoelsmatig. Juist doordat de gedachte aan terugkeer 
feitelijk niet meer als een uitlaatklep dienst kan doen voor de jonge generatie, wordt 
de oriëntatie op Nederland sterker en daarmee worden hun verwachtingen ten 
aanzien van hun positie in de Nederlandse samenleving hoger. Zij worden gevoeliger 
voor werkelijke of gepercipieerde uitsluitingsmechanismen en zijn bereid de strijd 
daartegen aan te binden.
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C o n c lu s ie
Als we dit in een historisch perspectief plaatsen dan valt op dat zich over een periode 
van jaren twee min of meer tegengestelde tendensen manifesteren. Aan de kant van 
overheid zien we dat de politieke besluitvorming ten aanzien van de islam in 
toenemende mate wordt ingegeven door overwegingen en beginselen die voortkomen 
uit het algemene allochtonenbeleid en voorstellingen omtrent de islam en haar 
aanhangers. Dit impliceert dat allerlei grondwettelijke principes vaak selectief en 
situationeel worden ingezet en dat het allochtonenbeleid daarbij sterk interfereert.

Aan de kant van de moslims manifesteert zich juist het omgekeerde. Lang 
vormde de definiëring van moslims als migranten een niet onbelangrijke hulpbron 
voor belangenorganisaties. Via een dergelijke probleemdefinitie konden zij met kracht 
van argument voorzieningen afdwingen, maar aan het eind van de jaren tachtig en 
begin jaren negentig ervaart een groeiende groep jonge moslims dit als contraproduc
tief. Zij hebben het gevoel dat de allochtone connotaties die aan het begrip moslim 
verbonden zijn, hen gevangen houden en hen ervan weerhouden als moslim een 
volwaardige plaats in de samenleving te verwerven. Zij dringen er dus juist op aan dat 
het beleid ten aanzien van de islam wordt losgekoppeld van het allochtonenbeleid. 
In hun ogen is er terecht pas dan sprake van volledige integratie in de sfeer van de 
islam als dit laatste bereikt is.

T h ijl S u n ie r  is l id  v a n  d e  O n d e r z o e k s g r o e p  ' G o d s d ie n s t  en  M a a ts c h a p p i j '  v a n  
d e  U n iv e r s i t e i t  v a n  A m s te r d a m .
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In het weefsel van de dominante cultuur
De stroeve weg tot integratie
Jan van Leijenhorst
Onze samenleving schijnt volgens het regeerakkoord aan ernstige erosie onderhevig 
te zijn. Het werken aan verbetering van de sociale infrastructuur is een terugkerend 
element binnen diverse beleidsthema’s van het tweede paarse kabinet. Het kabinet 
wordt hierin gevoed door signalen, met name uit de grote steden. Ook in Utrecht 
kampen we met aanzienlijke problemen. Een groep jongeren is het spoor flink bijster 
en heeft een abonnement op de gevangenis of zorgt voor een constante overlast. 
Mede een gevolg van het feit dat we minder op elkaar zijn gaan letten ofwel het
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ontbreken van een sociale samenhang. Uitgangspunt van ons gemeentelijk beleid is 
dan ook dat mensen elkaar weer weten te vinden en meer met elkaar te maken 
hebben. Op de school van de kinderen of langs het veld bij een voetbalvereniging zal 
men elkaar moeten treffen en moeten leren dat we met z'n allen verantwoordelijkheid 
dragen voor de schoolcarrière en het draaien van die sportvereniging. Er zal weer 
cement in de samenleving aangebracht moeten worden, bijvoorbeeld door het 
versterken van de banden tussen sportverenigingen, scholen, welzijns- en culturele 
voorzieningen.

D o m in a n t
De integratie van minderheidsculturen binnen onze samenleving wil niet echt vlotten. 
De juiste toon en aanpak is nog niet gevonden. Integreren kun je omschrijven als het 
grotendeels samensmelten van minderheidsculturen met de dominante cultuur, 
waarbij aanpassingen aan de dominante cultuur overheersen. Volgens Kader Abdolah 
(Volkskrant 14/9/98) verdwijnt de cultuur van de vreemdelingen die een land 
binnenkomen niet. ‘Hun cultuur gaat op een onaanwijsbare manier ergens in het 
weefsel van de dominante cultuur zitten.’ En dat is maar goed ook. Een statische 
(dominante) cultuur is onwenselijk. Er zit winst in integratie -psychologisch en 
materieel- voor burgers van een minderheidscultuur én voor burgers uit de dominante 
cultuur. Daarop is ook het Utrechtse beleid voor interculturalisatie gericht. Een cultuur 
hoeft niet te verdwijnen door aanpassingen, maar culturen verrijken elkaar. We 
moeten een weg weten te vinden tussen de gedwongen aanpassing en het heilige 
ontzag voor die andere cultuur. We mogen en moeten elkaar leren aanspreken.

R esu lta a t
Een gemeente kan randvoorwaarden scheppen die integratie en sociale samenhang 
bevorderen. Een gemeente kan samenwerking van regie voorzien, initiatieven nemen 
en burgers stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid op dit terrein te nemen. We 
moeten ter plekke ons gezicht laten zien en luisteren. En we kunnen wijzen op twee 
kanten van de medaille: rechten en plichten. Kortom, een gemeente schept een kader 
waarbinnen integratie wat makkelijker groeit. Binnen dat kader moeten de verschillen
de partners hun rol kunnen spelen. Zij moeten daar ook strakker op aangesproken 
worden. Er moeten lijntjes gelegd worden van de ene naar de andere instantie. 
Binnen één wijk, buurt of straat heeft samenwerking tussen school, sport en 
welzijnswerk een grote meerwaarde voor bewoners. Vooral voor jonge bewoners. 
Samenhang in beleid is van belang om een goede integratie te bevorderen. Daarbij 
wil ik wel dat de inspanningen van de gemeente en beleidspartners op hun resultaten 
worden beoordeeld; we moeten nagaan of de mensen in de wijk, van welke cultuur 
ook, er wat aan hebben. Een dergelijke resultaatgerichtheid is wat mij betreft 
maatgevend voor de aanpak in de komende beleidsperiode.

I llu s ie
We moeten de rol van onderwijs niet overschatten. Zij draagt onmiskenbaar bij aan 
maatschappelijke samenhang, maar is geen middel om maatschappelijke verande
ringen tot stand te brengen. Die rol is, hoe jammer sommigen van ons dat ook mogen 
vinden, voorbehouden aan de economie als belangrijkste factor. De school is wel het 
socialisatie-instrument bij uitstek. De overheid is dan ook verplicht door de verdeling
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van middelen ervoor te zorgen dat mensen met gelijke kansen aan een schoolcarrière 
beginnen. In de praktijk van vandaag vertaalt zich dat bij voorbeeld in investeringen 
als de voorschoolse periode en de verlengde schooldag. Dat dat nodig is blijkt uit het 
te geringe aantal allochtone leerlingen dat VWO volgt. (N.B. Niet het feit dat een 
school zwart is moet bij ons een alarmbel laten rinkelen, maar het feit dat de 
leerlingen hun schoolcarrière beginnen met een te grote achterstand). We moeten 
ook niet de druk op het onderwijs leggen door te eisen dat achterstanden helemaal 
zullen verdwijnen. Die illusie heb ik niet. Er zullen altijd maatschappelijke groepen met 
voorsprong zijn.

F lex ib e l
De bijdrage van onderwijs aan het wegwerken van de achterstandspositie van 
minderheden is niet allesbepalend, maar wel heel belangrijk. Van de kant van 
instellingen op terrein van onderwijs en welzijn zal meer ‘veelkleurigheid’ gevraagd 
worden. Onderwijs moet meewerken aan het verkleinen van verschillen in startsitua- 
ties en kansen bieden op ontplooiing. Voor dit alles is echter wel meer samenwerking 
tussen scholen en andere voorzieningen nodig. Een integrale aanpak zoals we die in 
Utrecht ontwikkelen met de Forumschool: een toegankelijk, flexibel gebouw dat 
verschillende instellingen herbergt zoals onderwijs, welzijnswerk, kinderopvang, maar 
ook bijvoorbeeld een gezondheidscentrum en een sporthal. Mensen komen 
bijvoorbeeld voor een speciale cursus in het buurthuis en komen ook in contact met 
een onderwijsvoorziening of een sportclub waar ze anders niet zo snel op zouden 
afstappen.

In fo rm a tie
Het is daarbij van groot belang dat mensen weten hoe onze samenleving in elkaar zit 
en weten waar men wat moet halen. Die kennis is tot nu toe onvoldoende en binnen 
het onderwijssysteem is hiervoor onvoldoende aandacht. Als we bijvoorbeeld van alle 
ouders verwachten dat ze ‘meerennen met hun kind’ tijdens de schoolloopbaan, 
moeten ze wel weten waarom, waarheen, hoe lang en wat ze er van kunnen 
verwachten. Ik juich dan ook het ontstaan van Turkse en Marokkaanse oudercommit- 
tees zeer toe. Het organiseren en invullen van studie- en beroepskeuzebegeleiding 
kan wellicht wat meer aan ‘gekleurde’ instellingen worden overgelaten, in samen
spraak met een binnen de school zichtbaar mentoraat. Zo combineer je de voorbeeld
en brugfunctie. Onderwijs moet dichter bij de (allochtone) ouders en leerlingen worden 
gebracht, met aandacht voor hun cultureel-referentiekader en de verschillen met de 
dominante cultuur, met haar onmiskenbare individualisme en hedonisme. Daarmee 
pleit ik dus niet voor fijnzinnige sociologische studies die aan het volk gebracht 
zouden moeten worden, maar voor concrete activiteiten in de wijk; op de school 
gericht op de relatie tussen ouders, leerlingen en school; bij de sport en bij de 
welzijnsinstellingen. Bij allochtone ouders leven vragen en zorgen waar menige 
autochtoon nog geen weet van heeft. Die zorgen betreffen de vervreemding van de 
kinderen van de eigen cultuur, een mogelijk tekort aan aandacht en respect voor de 
veiligheid van het kind op school, de vertrouwensrelatie met de leerkracht, de 
informatievoorziening vanuit school en vereniging en de inspraakmogelijkheden.
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Ik heb al een aantal zaken genoemd die binnen het onderwijs de laatste jaren veel 
aandacht hebben gehad en zullen krijgen. Zaken als de voorschoolse periode, de 
overgang van het primaire naar het voortgezet onderwijs, het leerlingvolgsysteem en 
zo zijn er nog meer zaken te benoemen die in lokale onderwijsprogramma’s aandacht 
krijgen. De volgende thema’s horen wat mij betreft daarbij.

Z org
Aandacht voor het zorgsysteem van scholen voor risicoleerlingen is op dit moment 
een van de kernpunten van het beleid in het voortgezet onderwijs. Het schoolverzuim 
moet worden teruggebracht. Daarover maken we vanaf nu controleerbare afspraken 
met de scholen. Er komt een leerlingvolgsysteem om te voorkomen dat jongeren uit 
het zicht verdwijnen. Hierin spelen niet alleen scholen een rol. Door samenwerking 
binnen een netwerk in de wijk kunnen problemen bij leerlingen vroegtijdig worden 
gesignaleerd en samen met diverse instellingen in de wijk worden opgelost. Misschien 
kunnen allochtone studenten aan de hogeschool of universiteit bij dergelijke 
leerlingbegeleiding een rol vervullen.

T o lk
Opvallend vond ik een onlangs gepubliceerde studie over het belang van zussen en 
broers voor succesvolle schoolloopbanen van allochtone leerlingen. Blijkbaar is het 
‘tolken’ tussen de twee culturen, met als basis vertrouwen en nabijheid, van 
doorslaggevend belang voor het vinden en behouden van aansluiting. Dat sluit aan 
bij mijn plan voor het bevorderen van kadervorming onder allochtone groepen. De 
binnen allochtone zelforganisaties aanwezige potentie kan beter benut worden. 
Mensen kunnen een spil gaan vormen tussen verschillende voorzieningen, groepen 
bij hun activiteiten betrekken en aan de bel trekken als er problemen zijn.

M o d e l
Beleid en onderwijs hebben behoefte aan intermediairen en modellen, voorbeelden 
uit de kring van de minderheidsculturen zelf. Met je ene voet in de ene cultuur en met 
je andere in de andere cultuur, zodat er een brug geslagen kan worden. De inzet van 
allochtone steunfunctionarissen voor scholen draagt ook die kenmerken. Maar 
dergelijke beweging zou ook uit de minderheidsculturen zelf kunnen komen. Een goed 
voorbeeld is de ontwikkeling van huiswerkbegeleiding door Turkse jongeren. Ik wil dat 
verder stimuleren.

H o p e lo o s
Werken en leren - de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt - is een thema van 
zeer groot belang. Het meer betrekken van het (lokale) bedrijfsleven bij scholing en 
onderwijs krijgt een belangrijk accent. Er zijn al goede aanzetten in die richting. 
Onlangs mocht ik certificaten uitreiken aan jongeren die hun opleiding hebben 
volbracht en nu aan het werk zijn dankzij aandacht en individuele begeleiding. Dit zijn 
jongeren die een paar jaar geleden als ‘hopeloze gevallen’ werden beschouwd.

E rvaring
Ik geloof dat we bij het creëren van kansen en bij het oplossen van problemen veel 
meer gebruik moeten maken van de deskundigheid binnen de doelgroep. Bestuurlijk
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slaan we de plank soms mis met initiatieven die niet aansluiten bij de mensen voor 
wie het is bedoeld. En er zijn al ‘voormalige probleemjongeren’die uit ervaring kunnen 
putten als zij aangeven dat het zorgen voor de juiste omgeving kansen voor integratie 
biedt. Ali Eddaoudi zegt in de Volkskrant van 13 juni 1998: ‘Bijna elk Marokkaans kind 
leidt een dubbelleven: thuis en op straat’. Hij ziet zichzelf als een voormalig 
probleemjongere en vindt dat de mooiste omschrijving van zijn verleden. Hij is 
inmiddels bijna afgestudeerd. Als stimulerende factoren noemt hij: intelligentie, 
interesse, persoonlijkheid en een opvoeding die duidelijke grenzen stelde. Hij kreeg 
aandacht vanuit de omgeving (politie, school), had het gevoel serieus te worden 
genomen omdat er eisen aan hem werden gesteld. Addaoui werd voor echte keuzes 
gesteld. Afwachten vanuit het idee dat het met volgende generaties vanzelf wel goed 
zal komen, zal niet werken volgens Ali Eddaoudi. Ik ben het met hem eens.

Mijn prioriteiten voor integratie-beleid blijven: dicht bij mensen zelf proberen om de 
randvoorwaarden voor samenhang en kansen te verbeteren en verschillende groepen 
stimuleren tot eigen actie met aandacht voor ieders referentiekader, verwachtingen, 
wensen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden.
Informeren, communiceren en het (blijven) vinden van aansluiting zijn steekwoorden, 
zeker ook binnen het onderwijs. Samenhang bevorderen met behulp van een 
integrale aanpak is iets wat tijd nodig heeft, veel tijd. Maar dat betekent niet dat er 
intussen een verloren generatie ontstaat.

Jan v a n  L e ije n h o r s t is  w e th o u d e r  J e u g d b e le id , O n d e r w ijs ,  V o lk sg e zo n d h e id ,  
S p o r t  en  R e c r e a tie  in  U tr e c h t.

Radicale en minder radicale oplossing
en voor de armoedeval
Maartje Nielsen
Wie zich buigt over manieren om werklozen terug te brengen op de arbeidsmarkt, 
komt al snel terecht bij een veelbesproken probleem: de armoedeval. De armoedeval 
is bijna in de letterlijke betekenis van het woord een val. Mensen die door omstandig
heden eenmaal in de bijstand zijn beland, komen hier door een aantal financiële 
regelingen - die nota bene voor hun eigen welzijn in het leven zijn geroepen - 
nauwelijks meer uit.

Over het begrip armoedeval is een aantal definities in omloop die onderling licht 
verschillen. In het algemeen wordt er mee bedoeld de relatieve achteruitgang in 
inkomsten als men meer gaat werken of meer verdienen per uur. Zo bezien zit in 
Nederland dus iedereen in de armoedeval, aangezien wij een progressief belasting
stelsel hebben. Een wat meer afgebakende en daardoor meer bruikbare definitie is 
te vinden in het rapport Armoede en Armoedeval van de Interdepartementale 
commissie Harmonisatie Inkomensafhankelijke Regelingen uit 1997 (1). Daarin wordt
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de armoedeval aangeduid als de situatie waarin het niet tot nauwelijks loont om vanuit 
bijstandsniveau weer betaalde arbeid te gaan verrichten. Dit wordt veroorzaakt door 
het wegvallen van de uitkering en de afname van de inkomensafhankelijke subsidies 
(denk aan huursubsidie, kwijtschelding gemeentebelastingen etcetera). Deze 
omschrijving dient ook als basis voor dit artikel, aangezien deze armoedeval het 
meest zorgelijk is. In het rapport Belastingen in de 21e eeuw, een verkenning (2) 
wordt het probleem van de armoedeval uitgelegd met behulp van het begrip 
(netto)replacement rate. Deze replacement rate wordt berekend door de netto(werk- 
loosheids)uitkering uit te drukken in een percentage van het nettoloon dat een 
werkloze kan gaan verdienen als hij (weer) betaalde arbeid gaat verrichten. Dus hoe 
lager deze replacement rate hoe kleiner de armoedeval. Voor een alleenverdiener, 
ervan uitgaande dat deze voor een minimumloon gaat werken, ligt de replacement 
rate zeer hoog: 97,1% Dit betekent dat deze alleenverdiener er slechts minimaal op 
vooruit gaat door weer te werken. En dan is er nog niet eens rekening gehouden met 
inkomensafhankelijke subsidies. Wordt dit wel gedaan dan kan het zelfs financieel 
nadelig zijn om weer aan het werk te gaan.
Een ander probleem is dat niet duidelijk is welke inkomensafhankelijke subsidies er 
allemaal bestaan, omdat veel van deze subsidies decentraal zijn geregeld. Dit maakt 
het probleem van de armoedeval minder zichtbaar. In Amsterdam bijvoorbeeld 
ontvangt iemand naast de gebruikelijk subsidies zoals huursubsidie en bijzondere 
bijstand ook nog een stadspas waarmee (flinke) kortingen worden verkregen bij 
allerlei soorten instanties zoals bibliotheken, zwembaden en muziekscholen en 
kwijtschelding op een aantal gemeentebelastingen.

Globaal zijn er drie oplossingen voor de bizarre situatie waarin het niet erg gunstig is 
om de bijstand te verlaten voor een betaalde baan: verlaging van de uitkeringen, 
verandering van het beleid van de inkomensafhankelijke subsidies en verhoging van 
het minimumloon. Dat deze laatste oplossing uiteindelijk een groot nadelig effect heeft 
is eenvoudig in te zien. Door verhoging van het minimumloon zullen de kosten van 
arbeid voor de werkgever toenemen. Dit zal leiden tot een vermindering van de 
werkgelegenheid, aangezien het voor werkgevers duurder wordt nieuwe mensen aan 
te nemen. De consequenties hiervan voor de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat 
en voor het welzijn van de mensen die zonder werk komen te zitten zijn bekend. Wel 
is het mogelijk om het minimumloon indirect te verhogen, namelijk door de 
belastingen voor de werknemer te verlagen. Hierdoor gaat deze er financieel op 
vooruit zonder dat de werkgever er nadeel van ondervindt. In het rapport over 
belastingen in de 21e eeuw (2) worden dan ook als mogelijke oplossingen voor de 
armoedeval genoemd het (wederom) verhogen van het arbeidskostenforfait en het 
geven van een vaste belastingkorting. Het arbeidskostenforfait is een vast bedrag dat 
iedere werknemer van zijn loon af mag trekken voordat daar belastingen over worden 
geheven, afgezien van het feit of er wel of geen kosten zijn gemaakt voor de arbeid. 
Of deze maatregelen veel verschil zullen maken is echter de vraag. De afgelopen 
jaren is het arbeidskostenforfait regelmatig verhoogd en het effect daarvan is gering 
geweest (2); er is geen reden om aan te nemen dat dat in de toekomst wel zo zal zijn. 
Met een vaste belastingkorting is nog geen ervaring opgedaan, maar deze zal 
waarschijnlijk een zelfde soort uitwerking hebben als het arbeidskostenforfait. 
Voordeel van de vaste belastingkorting ten opzichte van de arbeidskostenforfait is 
slechts dat de procedure een stuk simpeler is. De conclusie moet luiden dat het direct
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of indirect verhogen van het minimumloon geen goede oplossing biedt voor de 
armoedeval.

De eerste oplossing, het verlagen van de uitkeringen, is van de drie de meest 
ingrijpende en zal daarom voor velen onbespreekbaar zijn. Toch blijft het nodig om 
constant kritisch naar het uitkeringsniveau te kijken. Het is immers glashelder dat de 
problematiek van de armoedeval direct samenhangt met de hoogte van de 
uitkeringen. Er vanuit gaande dat een uitkering in feite is bedoeld is om te voorzien 
in de eerste levensbehoeften, kan op het huidige niveau nog wel wat worden 
bezuinigd. Primaire levensbehoeften omvatten strikt genomen immers niet meer dan 
het hebben van een dak boven je hoofd, kleding, elke dag eten en als hoogste luxe 
een telefoon. Wie met deze sobere opvatting van primaire levensbehoeften de 
vragenlijst invult die de Nieuwe Revu (3) onlangs had opgenomen over de gewenste 
hoogte van de uitkeringen, komt op een uitkeringsniveau uit dat voor een bijstandsge- 
zin zo'n 150 gulden lager ligt dan het huidige niveau.

De tweede mogelijkheid die wordt genoemd is de verandering van het beleid van de 
inkomensafhankelijke regelingen. De commissie Harmonisatie Inkomensafhankelijke 
Regelingen (1) doet in dit opzicht twee voorstellen: harmonisatie en generalisatie van 
de inkomensafhankelijke regelingen. Harmonisatie is vooral belangrijk om de 
bestaande regelingen te verhelderen. Op dit moment is het namelijk een waar doolhof 
van regelingen waardoor het niet verwonderlijk is dat het niet-gebruik soms oploopt 
tot 50%. De harmonisatie moet onder andere zijn beslag krijgen door bij de beslissing 
van het wel of niet toekennen van de verschillende subsidies uit te gaan van één en 
hetzelfde inkomensbegrip. Er zijn drie inkomensbegrippen gangbaar: het brutoink- 
omen, het belastbaar inkomen (hier zijn onder andere de premies al vanaf getrokken) 
en het nettoinkomen (dat wat uiteindelijk overblijft om te besteden). Verschillende 
instanties gebruiken op dit moment nog verschillende inkomensbegrippen. De 
commissie doet het voorstel om alleen nog maar uit te gaan van het belastbaar 
inkomen. Dit zou het huidige beleid aanzienlijk vereenvoudigen.
Voor de lange termijn stelt de commissie zelfs voor om de voorzieningen te laten 
integreren in de belastingheffing. Deze laatste neemt dan af met het bedrag van de 
oorspronkelijke subsidie. Het niet-gebruik van de voorzieningen en de complexiteit 
van .de beleidsvorming zouden dan zeer worden teruggedrongen.
Uiteindelijk wil de commissie tot generalisatie overgaan, wat kortweg neer komt op 
een even grote belastingkorting voor alle lagere inkomensgroepen. De inkomensaf
hankelijke voorzieningen zouden dan komen te vervallen. Gevolg hiervan is dat 
uitkeringsgerechtigden totaal niet meer worden gestuurd in hun uitgavepatroon. Dit 
is onder andere nodig volgens de commissie omdat de doelgroep waar de voorzie
ningen in eerste instantie voor waren bedoeld, veel heterogener is dan vroeger. Het 
is niet meer mogelijk om uit te maken welke voorzieningen nodig zijn voor de gehele 
doelgroep, omdat deze steeds meer bestaat uit onderling zeer verschillende 
individuen met verschillende eisen.
Het voorstel voor meer harmonisatie van het beleid leidt voornamelijk tot meer 
helderheid en is wat dat betreft alleen maar toe juichen. De uitvoering zal echter zoals 
de commissie zelf ook toegeeft, flink wat voeten in aarde hebben, bijvoorbeeld wat 
betreft de aanpassingen die nodig zullen zijn in het belastingstelsel, maar de 
voordelen zijn groot genoeg om dit voorstel serieus te behandelen.
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De argumenten om uiteindelijk ook over te gaan tot generalisatie van de inkomensaf
hankelijke regelingen zijn minder sterk. Het kan wel zo zijn dat de groep uitkeringsge
rechtigden heterogener is geworden als men kijkt naar hun behoeften, maar dit geldt 
dan alleen voor die behoeften die uitstijgen boven het primaire niveau. Kenmerkend 
voor primaire behoeften is juist dat een mens zonder deze niet kan leven. Deze 
behoeften zijn bij wijze van spreken bijna objectief te bepalen.
Er valt wat voor te zeggen om inkomensafhankelijke voorzieningen voor primaire 
levensbehoeften in stand te houden: namelijk als een waarborg dat de uitkeringsge
rechtigde, hoe slecht deze er ook voor staat, in ieder geval middelen heeft om in leven 
te blijven. De bestaande voorzieningen bestrijken echter lang niet alle primaire 
levensbehoeften. Het is dan ook een idee om in de toekomst behalve huisvesting ook 
zaken als kleding en voedsel te subsidiëren.
Mensen die wel verantwoordelijk hebben om hun uitkering uit te geven waarvoor zij 
is bedoeld verliezen een deel van hun vrijheid door deze meer 'geoormerkte' uitkering, 
maar hun uitgavepatroon zal grotendeels gelijk blijven. Van de rest van de uitkerings
ontvangers is het nu zeker dat zij worden voorzien in hun primaire levensbehoeften 
en dit geld niet kunnen uitgeven aan 'verkeerde zaken'. Het voordeel van deze soort 
uitkering is ook dat als mensen weer gaan werken zij niet alleen meer kunnen 
uitgeven, maar ook weer de vrijheid krijgen om zelf hun bestedingspatroon te 
bepalen, waardoor zij een extra stimulans ondervinden om een baan te zoeken.
Er zijn momenteel ook veel voorzieningen die niet de primaire levensbehoeften 
betreffen, maar gericht zijn op merit goods, zoals kortingen op musea, bibliotheken 
etcetera. Bij deze merit goods is het argument van de te grote heterogeniteit van de 
uitkeringsgerechtigden wel terecht en is het dus beter om deze voorzieningen wel af 
te schaffen en eventueel om te zetten in een belastingkorting voor alle lage inkomens.

M a a r t je  N ie ls e n  is l id  v a n  d e  o n a fh a n k e lijk e  lib era le  J o n g eren  O r g a n is a tie  
V r ijh e id  e n  D e m o c r a tie .
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'Paars durft niet!'
Interview met Robin Bremekamp

Op maandag 7 september 1998 vond onderstaand interview met Robin Bremekamp 
plaats. De heer Bremekamp is in juni 1998 Ciska Scheidel opgevolgd als voorzitter 
van de Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD). Tijd om hem te 
vragen naar zijn visie op het liberalisme, de JOVD, Paars en naar zijn 
geschiedschrijving van de twintigste eeuw...

In 1992 ben je  lid  gew o rden  va n  de J O V D , afdeling D elfland. N a tw ee jaar verh u isde je  naar 
A m sterda m , w aar je  al snel terecht kw am  in het d is tr ic tsb es tu u r  van  N oord-H olland. In 1996  
verlie t je  het d is tr ic t om  in het hoofdbestuur algem een bestu u rslid  te w orden  en sin ds ju n i  ben 
je  lan delijk  vo o rzitte r . D aarn aast heb je  a ltijd  in  veel politieke com m issies geze ten , zoals de 
congrescom m issie van  het Vrede en Veiligheidscongres, de onderw ijscom m issie en de com m issie  
buiten land. M aar w an n eer is jo u w  in teresse voor po litiek  eigenlijk  gew ekt?
Politiek zit je in het bloed. Het is iets wat je hebt en dat je in de loop van de tijd 
ontwikkelt. Ik keek bijvoorbeeld al op vrij jonge leeftijd - ik was denk ik een jaar of 11 - 
naar het NOS jeugdjournaal. Mijn ouders stimuleerden dat ook en langzamerhand 
leerde ik mijn eigen meningen formuleren. Eind jaren tachtig gebeurde het dat de 
gehele Rotterdamse haven plat lag. De FNV wilde 0,25% loonsverhoging, maar dit 
werd vooralsnog geweigerd. Ik heb toen berekend dat 0,25% loonsverhoging 
neerkwam op ongeveer veertig gulden per jaar. Maar de hele haven lag er plat om! 
Ik voerde er hele discussies over met mijn ouders, beiden PvdA-ers. Deze hebben mij 
uiteindelijk doorverwezen. Goede ouders doen dat. Ik ben toen op de VVD afgestapt 
en die heeft mij uiteindelijk naar de JOVD doorverwezen.

W aarom  heb je  voor het liberalism e gekozen? En voor w elke vorm  van het liberalism e heb je  
gekozen?
Je kiest niet voor het liberalisme. Politieke denkbeelden ontwikkelen zich in de loop 
van de tijd. Op jonge leeftijd spookten bij mij beelden over de markt door het hoofd en 
langzamerhand ontwikkelde ik ideeën omtrent de markteconomie. Daarbij gingen 
individuele vrijheden een steeds prominentere rol spelen in mijn visie op de 
maatschappij. Zo kreeg mijn keuze voor het liberalisme vorm.
Binnen het liberalisme beschouw ik mezelf als een ontplooiingsliberaal. De grote 
tegenhanger van het ontplooiingsliberalisme, het klassiek liberalisme, vind ik in 
principe een schitterende theorie, waarbinnen het individu een grote vrijheid krijgt 
toebedeeld. Groter eigenlijk dan die binnen het ontplooiingsliberalisme. Het probleem 
van deze theorie is echter dat er mensen buiten de boot vallen, voor wie niet in een 
terugkeer wordt voorzien. Ik ben van mening dat de maatschappij een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid draagt deze mensen terug te brengen in de samenleving.
Ik vind mezelf geen sociaal liberaal. De mensen die buiten de boot gevallen zijn, 
dienen namelijk terug gebracht te worden door scholing, onderwijs en persoonlijke 
ontwikkeling. Ontplooiing is het middel waardoor de terugkeer wordt bewerkstelligd. 
Maar het gaat natuurlijk niet alleen om ontplooiing achteraf, ook - of juist - in het 
voortraject draait het om ontplooiing. Individuele ontplooiing zie ik als het doel van de
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mens. In zekere zin ben je ook verplicht je te ontwikkelen. Je hebt een 
verantwoordelijkheid naar de maatschappij en je dient je eigen inkomen te verzorgen. 
Overigens mag je wel stoppen wanneer je eenmaal bent aangeland op een bepaald 
ontwikkelingsstadium. De verantwoordelijkheid naar de maatschappij die hou je dan 
wel.

W aar zo u  je  he t liberalism e w illen  position eren? Is het liberalism e in jo u w  ogen rechts, links 
o f een m idd en strom in g ?
Het liberalisme is een continue discussie. Als je kijkt wat in de wereld allemaal onder 
de noemer ‘liberaal’ valt, dan springen vooral de verschillen in het oog en lijken 
overeenkomsten soms ver te zoeken. Vergelijk bijvoorbeeld maar eens de Zuid- 
Europese, ‘linkse’ liberalen met de Amerikaanse ‘liberals’, de democraten. Dat is een 
wereld van verschil.
Ikzelf ben lid van de VVD en ik ben het voor 80% met hun standpunten eens. Maar ik 
had me niet bij de VVD hoeven aansluiten. Rick van der Ploeg bijvoorbeeld was een 
markteconoom en die heeft zich toch bij de PvdA aangesloten. Waarmee ik maar wil 
zeggen dat het liberalisme eigenlijk niet met goed kan worden afgeschilderd in termen 
van links - rechts zoals wij die tegenwoordig gebruiken.
Wat betreft D66, de andere partij die in Nederland vaak wordt genoemd in verband 
met het liberalisme: het zijn geen liberalen. Er bevinden zich wel liberale mensen 
binnen D66, maar de partij zelf is in eerste instantie een pragmatische partij. Binnen 
D66 staat in praktijk een liberaal kamp tegenover een links milieukamp. Hierdoor gaan 
hun standpunten alle kanten op. Ik zelf neem zo’n partij niet serieus. De partij 
ontbreekt elke partijbasis.

Er w o rd t w e l g ezeg d  da t het liberalism e de toekom st heeft. O p  w elke m anier?
De samenleving individualiseert nog steeds. De enige ideologie die hierop een 
antwoordt biedt, is het liberalisme. Het liberalisme is immers de ideologie die als 
uitgangspunt ‘het individu’ hanteert. De kern van het liberalisme wordt gevormd door 
de begrippen vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid van individuen en de 
relatie daartussen. Het liberalisme heeft dus reeds de antwoorden op de vragen die 
een individualiserende maatschappij stelt.

W elke vo rm  van  liberalism e heeft de toekom st en w elke aanpassingen m oet het liberalism e 
hiervoor nog  ondergaan?
Mijn hoop en verwachting is natuurlijk dat het ontplooiingsliberalisme de toekomst 
heeft. In de ideale maatschappij moet de mensen hierbij een grote 
verantwoordelijkheid gelaten worden. Ik zou me voor kunnen stellen dat ieder 
bijvoorbeeld een zak met geld krijgt met de opdracht dat je jezelf daarvan ontplooit. 
De eigen verantwoordelijkheid is dan daarin gelegen dat iedereen voor zichzelf moet 
beslissen wanneer, wat en hoe hij zich ontplooit. Je moet deze zak met geld overigens 
niet zien als een uitkering, hoewel het geld door de overheid wordt verschaft. Het is 
niet zo dat mensen niet meer hoeven te werken, het is een middel om mensen de 
mogelijkheid te geven tot ontplooiing.
Dit toekomstbeeld is echter vooralsnog ijdele hoop, hoewel er nu eigenlijk een begin 
met dit soort processen gemaakt zou moeten worden. Ik voorzie over enkele decennia 
grote problemen, wanneer het kabinet niet nu reeds de gevolgen van het 
individualiseringsproces onder ogen ziet en inspeelt op de voortschrijdende
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individualisering. Maar ik ben bang dat het kabinet de stap naar een beleid geënt op 
verregaande individualisering nog niet durft te nemen.
Voordat de geschetste liberale samenleving mogelijk is, moeten mensen trouwens nog 
veel meer het idee krijgen dat ontplooiing daadwerkelijk mogelijk is. Verder zijn vooral 
in het onderwijs nog veel voorzieningen nodig en de sociale zekerheid van het 
basisniveau moet worden ingesteld. Al deze zaken dienen nog te worden uitgevoerd, 
voordat het liberalisme klaar is voor de toekomst. Zolang dat niet het geval is, hebben 
we de toekomst nog niet.

Zoals al eerder gezeg d  ben je  in 1992 lid gew orden van  de JO V D . Is de J O V D  veran derd  sin ds  
toen?
Ja. Destijds waren er veel ontplooiingsliberalen en had het ontplooiingsliberalisme in 
feite de overhand. Afdelingen als Amsterdam, Groningen en Utrecht, grote afdelingen, 
stonden alle wel een vorm van ontplooiingsliberalisme voor. Dat kwam ook tot uiting 
in de moties en notities. Ik herinner me nog concreet dat de JOVD het middelbaar 
onderwijs wilde omgooien. Wij wilden het zogenaamde ministelsel ingevoerd zien en 
de verantwoordelijkheid terug bij de mensen leggen. Dat is zo’n typisch standpunt uit 
mijn begintijd.
Nu kom je heel andere standpunten tegen. Om nu wel in termen van links - rechts te 
spreken: de JOVD is rechtser geworden. Dat vind ik overigens niet negatief. Ik zie het 
als onderdeel van een noodzakelijke golfbeweging.

O n tsta a t er al een tegenbew eging tegen de 'verrechtsing' van  de JO V D  en is er sprake van tw ee  
uiteen groeien de kam pen?
Nog niet echt. Ik zou het wel erg ondersteunen als er een linkse tegenbeweging zou 
ontstaan. Uiteindelijk is immers de discussie over de grondslagen een van de 
belangrijkste steunpilaren van de JOVD. Discussies over concrete standpunten 
vormen dan wel de hoofdmoot en staan wel op de voorgrond, achterliggend is het 
discours over de theorie toch een van de belangrijkste bestaansredenen van de 
JOVD. De JOVD is en blijft een politiek-liberale leerschool en het is de bedoeling dat 
de leden een beredeneerde afweging kunnen maken tussen verschillende vormen van 
liberalisme. Ik zou iedereen dan ook willen oproepen de discussie gaande te houden, 
bijvoorbeeld door de tegenbeweging te creëren. De Telderstichting provoceert 
bijvoorbeeld een moralistisch soort liberalisme binnen de VVD. We kunnen ook ‘terug’ 
naar een vorm van ontplooiingsliberalisme. Het geeft niet vanuit welke invalshoek je 
de discussie voert, als de discussie over de grondslagen maar gevoerd wordt.

In de tijd  van  A rjan  Toor positioneerde de JO V D  zich vaak tegenover de V V D . B iedt de J O V D  
nu nog w el vo ldoen de tegen w ich t aan de V V D ?
In mijn ogen heeft Arjan Toor zich nooit structureel afgezet tegen de VVD. Incidenteel 
heeft hij wel eens geroepen dat de heer Bolkestein geen liberaal was, dat wel ja. Maar 
tegenwicht bieden aan de VVD, die rol hebben we nog nooit gespeeld en dat is ook 
expliciet onze taak niet.
Veel belangrijker is dat de JOVD de maatschappelijke discussie aanzwengelt, zoals 
we dat laatst bijvoorbeeld gedaan hebben door onze reacties op het regeerakkoord. 
Onze kritiek op de democratische paragraaf, dat is een goed voorbeeld van de manier 
waarop wij onze maatschappelijke rol willen en moeten vervullen. Als de VVD 
overigens faalt, is de JOVD wel de luis in de pels.
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D e J O V D  z i t  nu in een sam enw erkingsverband m et de JD en de JS. L ig t sam enw erking m et het 
C D JA  in p laa ts va n  m et de JS m om enteel n iet m eer voor de hand?
Nee. De JOVD maakt zich al jaren hard voor zaken als abortus, euthanasie enzovoort. 
De vereniging staat voor verdergaande individualisering, met name op het immateriële 
vlak. Hoewel onze ideologie verschilt van die van de Jonge Socialisten, raken we 
elkaar altijd wel weer in onze uitwerkingen van concrete zaken. Denk maar aan de 
legalisering van softdrugs, daar zijn de Jonge Socialisten ook voorstander van. Met 
het CDJA hebben we dat veel minder. Het CDJA dat zich voorstander toont van 
bijvoorbeeld abortus tot 24 weken na conceptie moet nog geboren worden. De 
verenigingen lijken elkaar de afgelopen tijd misschien dichterbij elkaar te komen, dat 
is slechts uiterlijke schijn. Over zeer essentiële punten die wij willen verwezenlijken, 
denkt het CDJA totaal verschillend.

H oe eva lueer j i j  v ie r  jaar Paars I?
Vooralsnog positief, met de nadruk op vooralsnog. Het succes van Paars I is gelegen 
in de combinatie van een goed draaiende economie met een uitstekende minister op 
Financiën, waarbij niet gesproken werd over meer-uitgaven. Het is alleen nog maar 
de vraag of we de economische voorspoed aan Paars I te danken hebben of aan de 
wereldeconomie. De tijd zal het moeten leren, maar ik ben bang dat de florerende 
wereldeconomie hier de weldoener is. Dan wordt het resultaat van Paars I een stuk 
minder.

W at w aren  je  verw ach tin g en  va n  Paars I en z ijn  d ie u itgekom en?
Mijn verwachtingen lagen voornamelijk op het immateriële vlak. Ik ging ervan uit dat 
met name zaken op het terrein van de individualisering aangepakt zouden worden, 
zoals bijvoorbeeld het homohuwelijk, euthanasie, de legalisering van softdrugs, de 24- 
uurs-economie en de individualisering van de volksgezondheid. Dit is echter niet 
gebeurd. Paars I heeft zich niet op het terrein van de individualisering van immateriële 
zaken gewaagd en heeft niets van deze zaken behoorlijk geregeld. Dat kan ik wel een 
tegenvaller noemen.

W at v in d  je  de g ro te  m isser van  Paars I en w aar m oet Paars II het zeker heter doen?
De grote misser van Paars I is niets iets concreets. De enorme fout die Paars I 
gemaakt heeft, is dat zij veel beslissingen hebben laten liggen. Beslissingen over de 
HSL of Schiphol heeft men eenvoudigweg niet genomen. Ook heeft er geen ingreep 
in het stelsel van de sociale zekerheid plaatsgevonden. Men durft de discussie 
hierover niet aan en men realiseert zich dat als men het aan zou durven, dat dan 
kosten met zich mee zal brengen. Dit gebrek aan daadkracht zal Paars II nog eens de 
das om doen. Waar Paars I af en toe nog eens besliste, kiest Paars II helemaal niet. 
Paars II ontbreekt het aan elke ‘visie-beslissing’. Niet totaal onbegrijpelijk, de linkse 
meerderheid in de kamer zal ongetwijfeld een verlammende rol spelen in de 
beslissingsbereidheid, maar dat doet niets af aan de het feit dat Paars II een 
toekomstvisie dient te ontwikkelen en implementeren.

Je s tu d eert geschieden is aan de U n ivers ite it van  A m sterd am . D aarom  nu w a t m eer 
geschiedkundige onderw erpen . D e  laa tste  tijd  ga a t het N ederlan d  behoorlijk voor de w in d . 
Begint N ederlan d  aan z ijn  tw eede G ouden Eeuw ?

Liberté Egalité Fraternité 45 November 1998



Ja en nee. Om maar met het laatste te beginnen: of je als land een Gouden Eeuw 
beleeft hangt van verschillende factoren af. Je moet koploper zijn op technologisch/ 
industrieel gebied, op het gebied van kennis, op het gebied van cultuur en economisch 
moet het je ook goed gaan. In de zestiende eeuw was Nederland op al deze gebieden 
nummer 1, zodat we kunnen zeggen dat Nederland zijn Gouden Eeuw beleefde. 
Tegenwoordig kun je als individueel land in principe niet meer op alle terreinen 
koploper zijn. Wat de Gouden Eeuw zo uniek maakt in de wereldgeschiedenis is dat 
op één plaats in de wereld op alle vier de vlakken vooruitgang plaatsvond. Nu hebben 
we internet, waarop alle kennis bijeen geplaatst is en kunnen we spreken van een 
kennisexplosie. Met de communicatiemiddelen van nu zal een situatie dat op één 
plaats vooruitgang op alle vier de vlakken geconcentreerd is, zich niet meer voordoen. 
Je kunt dan ook niet spreken van de Gouden Eeuw van Nederland. Aan de andere 
kant: in principe geniet het hele westelijk halfrond van een economische voorspoed 
en kunnen we spreken van de Gouden Eeuw van de Noord-Atlantische landen. In 
deze zin beleeft ook Nederland een Gouden Eeuw.

D e la a ts te  tijd  w o rd t er nogal geh arrew ard  over de erfenis van  de jaren  ze s tig  en de m anier  
w aarop deze jaren  de geschiedenisboekjes in d ienen te gaan. W at is vo lgens jou  de erfenis van  
de jaren  ze s tig  en gaan  de jaren  ze s tig  p o sitie f  de boekjes in?
Over de rol van de jaren zestig ben ik zeer positief. In deze periode zijn veel vrijheden 
geworven waarvan wij nu de vruchten kunnen plukken. Daarom verdienen de jaren 
zestig ook een positieve geschiedschrijving. De jaren zeventig daarentegen zullen wat 
mij betreft als negatief te boek komen te staan, in de jaren zeventig heeft men met de 
idealen van de jaren ‘60 de overheid uit laten groeien tot een groot, log apparaat. De 
verzorgingsstaat is in deze periode ontkiemd en daarvan dragen we nu de lasten. Het 
puin ruimen van deze ontwikkeling zal nog heel wat moeite kosten.

Eva Wilders is hoofdredacteur van L ib e r té  E g a lité  F ra te rn ité .
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A rtike le n  en su g g e s tie s  v o o r en re a c tie s  op 
LE F  z ijn  b ijzo n d e r w e lko m . D e ze  k u n n e n  
n a a r het a d re s  van  de h o o fd re d a c te u r 
g e s tu u rd  w orden .
L ibe rté  E ga lité  F ra te rn ité  is het o n a fh a n k e lijk  
p o litie k  ka d e rb la d  van  de J o n g e re n  
O rg a n isa tie  V rijh e id  en D e m o cra tie  (JO V D ). 
LE F  v e rs c h ijn t v ie r ke e r p e r ja a r. Een 
a b o n n e m e n t kost fl. 2 5 ,0 0  op ja a rb a s is . 
Ind ien  lo p e n d e  h e t ja a r  een a b o n n e m e n t 
g e n o m e n  w o rd t, w o rd e n  re e d s  v e rs c h e n e n  
n u m m e rs  u it da t ja a r  n a g e zo n d e n . Lo sse  
e xe m p la re n  koste n  7 ,50. A lle  a rtike le n  
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N ie ts  uit deze u itg ave  m ag, op w e lke  w ijze  
dan ook, w o rde n  o ve rg e n o m e n  z o n d e r 
s c h rifte lijke  to e s te m m in g  van  de a u te u rs  èn 
redactie .
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Ten geleide
Robert van Wijk

Met zijn toespraak op het Theaterfestival zette staatssecretaris Van der Ploeg 
cultuurbeleid duidelijk op de politieke agenda. " H et b e g r ip  'k w a lite it '  is  h e t u i tg a n g s p u n t  
v o o r  h e t k u n s tb e le id .  D a t  b e g r ip  w o r d t  d o o r  c r i t ic i  s te e d s  lu id e r  a a n  d e  k a a k  g e s te ld .  'D e  
o v e rh e id  m o e t o p h o u d e n  m e t  h e t  s te u n e n  v a n  in d iv id u e le  o p  a r b itr a ir e  e n  v r i jb l i jv e n d e  
k w a l i te i ts c r i te r ia  g e s e le c te e r d e  k u n s te n a a r s ', z o  w o r d t  v o o r  d e  b e e ld e n d e  k u n s t  b e w e e rd . E n  
vo o r  d e  h ed en d a a g se  N e d e r la n d s e  c o m p o n is te n  w o r d t  g e sp r o k e n  v a n  'een  s i tu a t ie  w a a r in  een  
b e p e rk te  g r o e p  a a n d a c h t e n  s u b s id ie  o p e is t ,  s le c h ts  g e s te u n d  d o o r  een  b e p e r k te  g r o e p  v a n  
b e le id s -  e n  s m a a k m a k e r s .” '

In zijn veelbesproken toespraak zette de staatssecretaris drie lijnen uit. Cultuurbeleid 
diende d e m o c r a tis c h e r  en minder aristocratisch te worden: niet alleen de elite diende 
van bovenaf te bepalen wat goed is en derhalve gesubsidieerd diende te worden, maar 
ook de bredere groep afnemers van populaire cultuurvormen mogen een stem hebben 
in het beleid. Hoger opgeleiden en ouderen bleken vele malen beter bediend te 
worden door het traditionele cultuurbeleid dan lager-opgeleiden en jongeren.

De tweede lijn is in n o v a tie ; nieuwe media doen hun intrede en jonge 
kunstenaars experimenteren hier mee. "Kunstenaars die zich op een goede manier 
manifesteren in nieuwe media en daarmee een groter publiek weten aan te boren, 
verdienen een extra steun in de rug. Er is meer ruimte voor jonge kunstenaars nodig. 
Het kunstbeleid mag niet verstenen. Jonge kunstenaars verdienen steun, omdat ze 
dichter bij de jongerencultuur staan. Zij zijn de postillons d'amour tussen de kunst en 
de jongerencultuur."

De derde lijn is c u l tu r e e l  o n d e rn e m e rsc h a p : een beter gebruik van het 
markteconomische instrumentarium ten einde een groter publieksbereik en een groter 
maatschappelijk en financieel draagvlak voor kunst te verkrijgen. Bedrijfsmatige 
professionaliteit moet meer centraal komen te staan, zodat men bijv. door effectief en 
actief inzetten van communicatie- en publiciteitskanalen een ander publiek weet te 
bereiken.
L ib era len  e n  k u n s t
Overheid en kunst, de twee begrippen staan voor liberalen soms op gespannen voet. 
Zei Ihorbecke niet al: "Kunst is geen zaak van de staat"? In het huidige overheidsbe
leid nemen cultuur en de ondersteuning daarvan middels subsidiëring evenwel een 
prominente plaats in. De begroting van het ministerie van OC&W trekt voor 1999 een 
bedrag van ruim 2.5 miljard gulden uit voor cultuurbeleid. Blijkbaar hecht de staat een 
grote waarde aan kunst. Niet alleen aan de conservering van het cultureel erfgoed, 
maar vooral aan het ontstaan van 'nieuwe' kunst.
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Subsidiëring van kunst mag, zoals iedere subsidie-regeling, rekenen op een gezonde 
mate van scepsis van liberale zijde. Middels subsidies grijpt de staat immers in in het 
vrije spel van maatschappelijke krachten waar het liberalisme een bijzondere waarde 
aan hecht. Subsidies zijn, grof gezegd, eerst mogelijk als de te ondersteunen activiteit 
een bepaalde waarde voor de samenleving als geheel heeft, die de waarde die het heeft 
voor de individuele afnemer overstijgt. Bovendien moet de markt om welke reden dan 
ook niet in staat zijn om te voorzien in deze behoefte van de samenleving. Toegepast 
op kunst: een kunstuiting moet een bepaalde waarde op zich vertegenwoordigen en 
kan niet geproduceerd worden in een vrije marktomgeving. De staat moet aldus met 
een bepaalde visie komen op de betekenis van cultuur voor de samenleving en aan de 
hand hiervan eventueel subsidies toekennen.
V is ie s
Verschillende mensen hebben hun visie op cultuur geformuleerd in deze uitgave van 
L iberté, E galité, F ra tern ité . Zo schetst de nieuwe staatssecretaris van cultuur Rick van 
der Ploeg een beeld van cultuur als een oorzaak èn gevolg van ontwikkeling. Cultuur 
is een middel om het volk te ontwikkelen én een aanzet voor het volk om zijn eigen 
'massacultuur' te ontwikkelen. De massacultuur van radio en t.v. tegenover de 'high 
culture' van concertzaal en schouwburg. Opvallend is dat deze sociaal-democratisch 
staatssecretaris enerzijds spreekt van 'cultureel ondernemerschap' (van Rembrandt tot 
Abba) en van jonge kunstenaars die staan te popelen van ongeduld om voor eigen 
risico kunst te maken, en anderzijds daar toch subsidies aan wenst te verbinden. 
Misschien meer uit gewoonte en traditie dan uit overtuiging. De tijd zal ons leren wat 
de nieuwe staatssecretaris met het cultuurbeleid voor heeft.
C.P. Stalpers, assistent in opleiding bij de Faculteit der letteren aan de KUB, kiest voor 
een andere benadering van kunst. Kunst is iets waar mensen plezier aan beleven en 
is in dat opzicht nuttig. De staat kan dan faciliterend optreden, maar dient de vrije 
markt de ruimte te laten. Stalpers kiest zo voor een meer consument gerichte 
benadering van cultuurbeleid, evenals de staatssecretaris, maar vanuit duidelijk 
andere motieven.
Marije Groos, net als Stalpers assistent-in-opleiding, bekijkt de relatie tussen kunst en 
politiek vanuit een heel ander perspectief: dat van de kunstenaar die met zijn werken 
politiek engagement toont.
Prof. Verdaasdonk gaat in op de benadering van cultuur door beleidsmakers. Hij 
spreekt tegen dat de beoordeling van kunstvormen door een beperkte groep van 
kunstkenners zou leiden tot een 'smaakmonopolie' en een gebrek aan pluriformiteit 
in het kunstaanbod naar de consument. Juist de grote expertise van deze kenners leidt 
tot een goede afweging van gevestigde en nieuwe kunstenaars tussen gevestigde en 
nieuwe kunstvormen en -stromingen.
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De betekenis van cultuur voor de samenleving wordt kort toegelicht door mevrouw 
Visser. Cultuur vertegenwoordigt een waarde in zichzelf doordat het mensen 
inspireert tot nadenken over de samenleving en hun eigen rol daarin en hen aanzet 
daarbij te treden buiten de gebaande paden. Wederom cultuur als een middel om te 
ontwikkelen en te vormen. Hiermee vertoont haar betoog overeenkomsten met dat 
van staatssecretaris Van der ploeg, zij het dat mevrouw Visser het spanningsveld 
tussen massacultuur en 'high culture' niet aankaart.
B e te k e n is  v o o r  d e  s a m e n le v in g
Keren we terug naar de eerste vraag: wat is nu de betekenis van cultuur voor de 
samenleving, wat is nu precies kunst? En welke eigenschappen heeft die kunst die 
subsidiëring rechtvaardigen? Deze vraag speelt al lange tijd en een eenduidig 
antwoord is nooit echt gevonden. Van Dale definieert kunst als "het vermogen van de 
kunstenaar, het vermogen dat wat in geest of gemoed leeft of daarin gewekt is tot 
uiting of voorstelling te brengen op een wijze die schoonheidsontroering kan 
veroorzaken". Deze definitie tekent de vaagheid die het begrip omringt. Het is een 
zeer subjectief begrip dat moeilijk te definiëren is. De benoeming van een bepaald 
product als kunst berust toch vaak op een houding van l ' l l  k n ow  it  w h en  I  see it. 
Duidelijke criteria zijn moeilijk te ontwikkelen. Hierin ligt mijns inziens ook de 
oorzaak van de tweedeling tussen de kunst met de grote K van de beleidsmakers en 
de cultuurbeleving van de consument die vaak heel andere interesses toont. Meer 
ruimte voor de vrije markt, juist op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe kunst, 
kan ervoor zorgen dat het kunstbeleid meer aansluit op de behoeften in de samenle
ving. Zo kan er tevens meer geld overblijven voor bepaalde kunstvormen die het in 
de marktwerking niet redden, maar die desondanks ondersteuning verdienen. Ik denk 
daarbij met name aan het behoud van cultureel erfgoed, dat door zijn vaak arbeidsin
tensieve opzet (zoals opera), of door de hoge kosten van onderhoud (denk aan 
monumenten zoals het kasteel De Haar) al snel te duur wordt om te overleven in een 
vrije markt.
Het terrein van cultuurbeleid is een mistig terrein, waar met deze uitgave van LEF 
enige duidelijkheid gepoogd is te scheppen. Aanzetten tot verdere discussie over dit 
onderwerp worden in de volgende pagina's zeker gegeven.
Robert van Wijk is redacteur van L ib e r té  E g a li té  F ra te r n ité .
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Kwaliteit of vrijheid
Wat bepaalt het cultuurbeleid?

Cedric P. Stalpers
Sociaal-liberalisme betekent dat mensen de vrijheid hebben hun eigen keuzes te 
maken, hier verantwoordelijkheid voor dienen te dragen en de kans krijgen hun 
vrijheid inhoud te geven. Het betekent ook dat mensen zelf hun eigen smaak 
ontwikkelen en de overheid hen de middelen biedt om de smaak aan te scherpen en 
zich op cultureel vlak te verheffen. De overheid mengt zich niet in de keuze van het 
individu welke kunstuiting wel of niet bij hem past. In dit opzicht is de overheid 
normen-neutraai; zij spreekt geen waarde-oordelen uit over kunstuitingen. Die 
keuzevrijheid, dat recht op een eigen smaak en die normenneutraliteit zijn in ons land 
nog niet aanwezig. Door de ene kunstvorm wèl (boeken van Maarten 't Hart) en de 
andere niet (Leslie Charteris' Vendetta forthe Saint) in het onderwijs te behandelen, 
door het ene wel en het andere niet te subsidiëren, beperkt de overheid de 
keuzevrijheid van het individu.

In dit artikel wil ik ingaan op een liberaal alternatief voor de visie onderliggend aan het 
huidige cultuurbeleid en de manier van denken over plezier aan versus kwaliteit van 
culturele producten. Hierbij concentreer ik mij voornamelijk op het gebied van de 
letteren, maar ook andere terreinen komen kort aan bod. Tevens wordt kort ingegaan 
op de tegenstelling tussen overheid en markt.

Vrijheid of kwaliteit?
Mensen dienen de kans te hebben zich te ontwikkelen, maar ook de vrijheid te 
hebben aan hun eigen ontwikkeling vorm te geven. Dit uitgangspunt staat haaks op 
de manier van denken achter het kunstbeleid dat 'kwaliteit' centraal stelt, en hanteert 
als voornaamste criterium voor subsidiëring en opname in het onderwijs. Kwaliteit 
verwijst hierbij naar de uitzonderlijke waarde van een cultureel product (Kunst met 
hoofdletter K, Literatuur met hoofdletter L). Deskundigen in het culturele veld bepalen 
de waarde van culturele uitingen en brengen zo een rangordering (of tweedeling: 
kunst of kitsch, waardevol of pulp) in deze uitingen aan. De overheid laat zich met 
haar beleid aansturen door de oordelen van deze kenners en spreekt zich zo - of zij 
dat nu zegt te willen of niet - uit over de inhoud van kunst. Met deze benadering is het 
een en ander mis.

Het grootste probleem van kwaliteit als beleidscriterium is de geïsoleerdheid 
ervan. Het criterium concentreert zich heel sterk op het kunstwerk (de boodschap) en 
de kunstenaar (de zender), en veel minder op het podium of de plaats waar het wordt 
aangeboden (het medium of kanaal) en nog minder op de consument ervan (de 
ontvanger). Gezien vanuit de communicatiewetenschap, worden nogal wat partijen 
in dit cultureel communicatieproces onderbelicht. Het kunstwerk wordt bekeken los 
van de ontvanger die er al dan niet van geniet en los van het middel waarmee het
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wordt overgebracht. Boodschap en zender worden los van ontvanger en kanaal 
bekeken. De kwaliteiten van boodschap en zender worden in het huidig beleid los 
gezien van de oordelen die de ontvangers hierover hebben.

Niet alleen in communicatieve zin is er sprake van geïsoleerdheid, tevens in 
sociale zin. De kenners zien zoveel kunstwerken, dat voor hen de lat anders ligt dan 
voor de gemiddelde consument. De opleiding van kenner is hoger en de concentratie 
op eikaars oordelen sterker dan die van consumenten. Een scheiding tussen de groep 
kunstkenners (wiens oordelen worden overgenomen door de overheid) en kunstcon- 
sumenten (die op welke wijze dan ook met het overheidsbeleid geconfronteerd 
worden) is een feit.

Een derde probleem is de top-down benadering van deze opzet. De elite en 
de overheid zeggen wat goed is, hetgeen de consument tot zich moet nemen. Een 
dergelijke visie gaat niet uit van de behoeften van de consument. Ofwel: de overheid 
drukt een bepaalde visie op de samenleving, in weerwil van haar behoeften. Vaak 
wordt geredeneerd dat mensen niet kunnen bepalen wat goed voor hen is; dit idee is 
echter even achterhaald als de injectienaaldtheorieën over de werking van de 
massamedia.

Kwaliteit is geen constant gegeven. Zo wilde Frederick Forsyth met de Dag 
van de Jakhals geen literatuur met grote L, maar gewoon een spannende thriller 
schrijven en zag hij tot zijn schok dat het boek enkele decennia later verplichte stof 
was voor het Britse literatuuronderwijs. Eén van de redenen voor zijn angst was dat 
het potentiële lezers zou wegjagen van zijn boeken. In de praktijk blijkt dat ook vaak 
het geval te zijn: het Nederlandse literatuuronderwijs met haar fixatie op kwaliteit 
(literatuur met hoofdletter L), jaagt veel middelbare-schoolleerlingen weg van de 
boekenkast. Enige jaren na hun middelbare-schoolperiode lezen ze niet, om 
vervolgens spannende of romantische boeken ter hand te nemen. Het criterium 
kwaliteit houdt mensen bij 'kwaliteit' weg.

Tegenstanders van de liberale visie zullen nu opmerken dat 'leuk' geen 
criterium mag zijn bij onderwijs en bepaalde boeken gewoon gelezen 'moeten' 
worden, al dan niet met tegenzin. Wiskunde en informatica zijn immers ook niet leuk. 
Zij gaan echter voorbij aan het feit dat een positieve lees attitude - ofwel de houding 
ten opzichte van het lezen - een doel is van het literatuuronderwijs. En als leerlingen 
het lezen de rug toekeren door het onderwijs, is er toch iets misgegaan. De elitaire, 
op kwaliteit gerichte visie, jaagt mensen weg. Noem je iets 'kunst' dan denkt Jan met 
de Pet: "Dat is niets voor mij, dat is te hoog." Noem je het een 'spannend, levendig en 
meeslepend boek' dan kan hij geïnteresseerd raken. Doordat we cultuur op zo'n hoog 
voetstuk zetten, is het niet meer op de ooghoogte van iedere consument.

Behoeften
De bovenstaande argumentatie is vrij pragmatisch, maar er is ook duidelijk een 
principieel punt in deze discussie: door een selecte elite te laten bepalen wat kunst 
met hoofdletter K en literatuur met hoofdletter L is, laten we het individu en zijn smaak 
niet in zijn waarde. Iedere genre - of het nu spanning, romantisch, fantasy, horror of 
literatuur is - heeft waarde voor de liefhebbers ervan en vervult elk specifieke 
leesbehoeften. Of het nu 'kwaliteit' heeft of niet, voor de individuele lezer heeft zijn 
boek, zijn lievelingsgenre waarde. Een recent onderzoek (zie ook bijstaande tabel) 
wees uit dat thrillers een meer intense leeservaring opleveren en meer bijdragen aan
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Leesbehoeften uitgesplitst naar genre
M otief Omschrijving Kenmerkend

v o o r

1. B etrokken
h eid

O fw e l in te n s ite it van  de  le e se rva rin g . S p a n n e n d e
b o e ke n

2. Esthetische  
em oties

P le z ie r b e le v e n  aa n  s c h rijfs tijl en  ta a lg e b ru ik . M e n s e lijk e  
b e h o e fte  a a n  s c h o o n h e id  van  vorm .

L ite ra tu u r

3. In leven /  
m eeleven

E m p a th ie  en  v rie n d s c h a p  v o e le n  v o o r p e rs o n a g e s . L ite ra tu u r

4. N ieuw sg ie
righeid

N ie u w e  o b je c te n  e xp lo re re n  en u itzo e ke n  ho e  g e b e u rte 
n is s e n  in e lk a a r z itten .

5. S panning R is ic o ’s n e m e n  o m w ille  van  de  e m o tie s  d ie  h e t o p roe p t. S p a n n e n d e
b o e ke n

6. N adenken B e h o e fte  to t n a d e n k e n  en c o g n itie f u itg e d a a g d  w o rd e n  
d o o r  le e sm a te ria a l.

7. O nbekende L e ze n  is e e n  s o o rt o n td e k k in g s to c h t; e e n  v a k a n tie  z o n 
d e r  de  lu ie  s to e l te  ve rla ten .

S c ie n c e  fic tion  
&  fa n ta s y

8. Leren B e n u tte n  v a n  e e n  le e rm o g e lijk h e id . L ite ra tu u r en 
‘fa c t ie ’

9. Fan tasie E en  fa n ta s ie w e re ld  o p z o e k e n  en fa n ta s ie  de  v rije  lo op  
la ten .

10. H erkenning O fw e l a ffirm a tie ; m e n se n  w ille n  de  s itu a tie s  en  s te m 
m in g e n  van  p e rs o n a g e s  v e rb in d e n  a a n  hu n  e ig e n  leven 
en  k rijg e n  z o  m e e r in z ic h t in z ich ze lf; o v e re e n k o m s t 
tu s s e n  le ze r en  p e rso n a g e .

11. Escapism e V lu c h te n  v o o r n e g a tie v e  e m o tie s  en  ve rve lin g . L ite ra tu u r

12. S ociaa l E en th e m a  b ie d e n  om  te  b e s p re k e n  m e t v r ie n d e n  en 
k e n n is s e n .

13. G eruststel
lend

O v e rz ic h t b ie d e n  d a t de  w e rk e lijk h e id  o n tb e e rt. D e ‘w e rk e 
lijk h e id ’ van  e e n  b o e k  is s im p e le r te  b e v a tte n  en m e e r 
g e ru s ts te lle n d  da n  de  e ch te  w e rke lijkh e id .

14. Rom antisch S e k s u e le  o f ro m a n tis c h e  b a n d  tu s s e n  p e rso n a g e s .

15. U itlaatklep E en ve ilig e  u itla a tk le p  v o o r o n d e rd ru k te  e m o tie s  zoa ls  
b o o s h e id  b iede n .

L ite ra tu u r

16. A ssertie Id e n tific e re n  m e t p e rs o n a g e s  d ie  z ijn  zo a ls  de  le ze r 
g ra a g  zou  z ijn .

S p a n n e n d e
b o e ke n

17. Utilitair E en  b ijd ra g e  le v e re n  aan ta a lv a a rd ig h e id  e n /o f s tud ie . L ite ra tu u r

Liberté Egalité Fratemité 8 Kunst & Cultuur



een sterke persoonlijkheid (assertie) dan literatuur. En dat de genres Science fiction 
en fantasy lezers de mogelijkheid bieden tot het verkennen van het onbekende. Dat 
genre heeft de potentie een lezer een vakantie te laten maken zonder dat hij zijn stoel 
uit hoeft te komen. Zoals de bijgevoegde tabel aangeeft vervullen alle genres - of het 
nu de 'kwaliteitsrijke' literatuur of 'kwaliteitsarme' spanning betreft - specifieke 
leesbehoeften. Dat maakt ze niet meer of minder, alleen anders.

Vanuit de ontvanger gezien is 'goed' datgene wat er in slaagt intense 
gevoelsmatige (affectieve) en verstandelijke (cognitieve) reacties teweeg te brengen. 
'Goede' kunst - of het nu film, literatuur, toneel of beeldende kunst betreft, dient als 
taak te hebben intense emoties en cognities bij de consument ervan teweeg te 
brengen, door te appelleren aan zijn behoeften. Als een publieksfilm zoals Saving 
Private Ryan van Steven Spielberg erin slaagt sterke emoties (affectief) bij de 
toeschouwer teweeg te brengen en hem aan te zetten tot nadenken over de waanzin 
van oorlog, dan is het in mijn ogen een goede film die een goed voorbeeld geeft voor 
cultuurbeleid en welke doelen ermee bereikt kunnen worden.

Wantrouwen tegenover vrije ontwikkeling van smaak
Vanuit vier kampen heerst(e) er wantrouwen tegen een vrije ontwikkeling van smaak. 
Het eerste kamp is zojuist omschreven: de traditionalisten, die wensen dat mensen 
uitsluitend literatuur met hoofdletter L lezen. Docent Engels en VVD-raadslid in 
Hilvarenbeek Peter Veldman zei hier recentelijk over:

"Feitelijk zijn er twee visies: de canon veilig stellen versus een sterke stroming 
die leessmaak wil ontwikkelen en de jeugd gemotiveerd wil krijgen voor de leescultuur. 
Lezen is immers belangrijk voor denkprocessen. Ikzelf streef ernaar de traditionele 
cultuur in stand te houden en jonge mensen ervan te overtuigen dat lezen leuk is. Als 
liberaal geef ik jongeren de vrijheid te kiezen wat ze leuk vinden, maar ik ga wel met 
hen in discussie over hetgeen ze gekozen hebben en waarom ze het mooi vinden. 
Een collega van mij is een traditionalist en zegt: "Dat is pulp." Ik waak voor dat soort 
uitspraken."

De protestante cultuur, die in ons land lange tijd dominant is geweest, wijst de 
populaire cultuur af vanuit de visie dat mensen niet mogen ontsnappen aan de 
werkelijkheid en fantasie 'zondig' zou zijn. Empirisch gezien is deze stelling 
onhoudbaar: fantaseren (door populaire cultuur) is een gezonde uitlaatklep en een 
menselijke behoefte. Fantasie kan een goede vlucht bieden om later weer met de 
werkelijkheid te kunnen omgaan.

Vanuit een socialistische visie is het ontwikkelen van een persoonlijke smaak 
en het beleven van plezier aan kunst afgewezen, omdat het een kritische blik op de 
kapitalistische maatschappij in de weg zou staan. Plezier belemmert een kritisch 
wereldbeeld en is conformistisch aan bestaande (dus) kapitalistische waarden. Deze 
visie is vanuit een liberaal standpunt af te wijzen: door mensen een 'kritische' kijk op 
te dringen, beperk je hun vrijheid zelf leesstof te kiezen en een eigen mening te 
vormen. In de praktijk bleek de 'kritische' blik in de socialistische visie alleen kritisch 
ten opzichte van niet-socialistische fenomenen te mogen zijn.

Vanuit een optimistisch pedagogische invalshoek was er weerstand tegen 
plezierbeleving aan kunstconsumptie, m.n. lezen, aangezien mensen hierdoor sociale 
contacten konden mislopen. Het consumeren van kunst is een vrij solitaire bezigheid, 
die mensen zou kunnen weerhouden van interactie met anderen en zo de ontwikkeling
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van sociale vaardigheden in de weg staat. Wederom blijkt de werkelijkheid anders dan 
de theorie: lezen mag dan een individuele activiteit zijn, het biedt de lezer wel 
gespreksstof voor interactie met anderen en is een middel om aansluiting te vinden 
met leden van een bepaalde sociale groep.

De markt is niet suspect
Een tweestrijd die ook bij een verhandeling over kunst en cultuur opduikt is die over 
markt versus overheid. Laten we kunst volledig over aan de markt en schaffen 
kunstsubsidies af, die immers alleen bij de gegoede elite terechtkomen? Of heeft de 
overheid een taak aan het bewaren van ons cultureel erfgoed en het stimuleren van 
nieuwe initiatieven?

Beiden hebben een taak en een belang. De markt heeft een belang bij kunst, 
aangezien bedrijven zich een positief imago kunnen aanmeten door bemoeienis met 
culturele activiteiten, variërend van een boekhandel die lezingen organiseert tot 
Heineken die muziekfestivals sponsort. In de Verenigde Staten zijn er verschillende 
voorbeelden te geven van bedrijven die culturele initiatieven steunen als de overheid 
zich terugtrekt. Om een plaats in een locale gemeenschap te verkrijgen en zich te 
conformeren aan de sociale norm van haar klanten, investeert het bedrijfsleven aldaar 
in kunst. Veel meer dan de overheid richt de markt zich op de behoeften van 
consumenten. Een bedrijfsleider van een Schouwburg brengt in kaart wat zijn 
bezoekers wensen, een bibliotheek onderzoekt welke informatiebehoeften haar 
doelgroepen hebben en menig culturele instelling heeft een oog voor criticaI incidents 
(momenten waarop een bezoeker een heel goede of juist beslissend negatieve indruk 
van een instelling krijgt).

Bij letterenbeleid is het de markt die de belangrijkste initiatieven neemt. 
Zonder ondernemers zoals de uitgevers en boekhandels is er geen letterenbeleid 
mogelijk. Zij nemen de risico's, slaan de brug tussen lezer en schrijver en dragen zorg 
voor verschillende beleidsdoelen zoals cultuurspreiding (bijv. het uitgeven van boeken 
in pocketvorm, zodat een titel voor iedereen ongeacht de dikte van diens beurs 
betaalbaar is) en behoud van het cultureel erfgoed (bijv. de heruitgave van klassie
kers, zodat er niets verloren hoeft te gaan). Wat op het letterenterrein de overheid kan 
doen is het stimuleren van een gezond ondernemingsklimaat voor boekhandelaren en 
uitgevers, bijvoorbeeld door het handhaven van de collectieve verticale prijsbinding, 
ofwel de vaste boekenprijs, en een lage BTW op boeken.

Taken van de overheid
Op het gebied van de bibliotheken is er een belangrijke taak voor de overheid. Vooral 
jonge lezers worden effectief bereikt door deze instelling, hetgeen belangrijk is in het 
kader van de leesbevordering. Al te rigoureuze bezuinigingen op het bibliotheekwerk, 
met name met het oog op de jonge generatie, zijn dan ook niet wenselijk.

Ook op andere terreinen van het kunstbeleid blijft de overheid een belangrijke 
marktaanvullende taak houden. Niet alles kan immers aan de markt worden 
overgelaten. Zo blijkt in Tilburg dat tot voor kort het commerciële muziekaanbod sterk 
gefocused was op de main stream en meer alternatieve muzieksoorten weinig aan bod 
kwamen. Niet alle muziekbehoeften werden door de markt vervuld, aangezien deze 
zich concentreert op die doelgroepen die van voldoende omvang en kapitaalkracht
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zijn. Hierdoor blijven doelgroepen onbediend en blijft de overheid een taak houden om 
alsnog hun behoeften te vervullen.

Veel welzijnsinstellingen vullen deze niches in de kunstmarkt op met de 
activiteiten die zij aan jongeren en ouderen aanbieden. Zo organiseert de 
jeugdwelzijnsinstelling waar ik als bestuurslid voor verantwoordelijk ben veel muzikale 
activiteiten voor jongeren en wordt daar momenteel een onderzoek verricht naar de 
vrijetijdsbehoeften van jongeren, ook op cultureel vlak. De overheid kan dus door het 
ondersteunen van dergelijke laagdrempelige activiteiten er op toezien dat culturele 
behoeften niet onvervuld blijven.

Een tweede bezwaar tegen een te groot vertrouwen in marktwerking is dat de 
markt vaak de oordelen van de 'kunstkenners' volgt en daardoor trendvolgend in 
plaats van trendsettend werkt. Ook met de markt als sterke factor in het culturele veld 
blijft het risico van elitairisme aanwezig.

Conclusie
De voornaamste boodschap van dit artikel is dat kwaliteit geen goed criterium is voor 
kunstenbeleid en dat de markt wel degelijk een belangrijk instrument kan zijn voor het 
verwezenlijken van beleidsdoelstellingen. De overheid kan hierbij faciliterend 
optreden. De belangrijkste partij bij kunstbeleid is de uiteindelijke consument - de 
lezer, bezoeker of toeschouwer - wiens culturele behoeften vervuld moeten worden. 
Derhalve zijn investeringen in producenten van culturele goederen niet wenselijk. 
Waarom zou de ene producent immers wel en de andere niet gesubsidieerd moeten 
worden? De inkomensvoorziening van kunstenaars is in deze visie geen taak meer 
van het ministerie van OCW, maar dat van Sociale Zaken. De invoering van een 
basisinkomen (zie eerdere LEF's) of een sterker accent op eigen verantwoordelijkheid 
zou hierbij welkom zijn. Eveneens is het mogelijk voor kunstenaars de sollicitatieplicht 
te versoepelen of zelfs af te schaffen, om te voorkomen dat de overheid met het 
kunstenbeleid inkomensvoorzieningen verstrekt op arbitraire en derhalve niet 
verdedigbare gronden. Dat is ook wat Thorbecke bedoelde met zijn bekende 
uitspraak: “Kunst is geen zaak van de overheid.”

De overheid dient op te treden daar waar de markt steken laat vallen en 
culturele behoeften onvervuld blijven. Op gebieden als onderwijs, bibliotheekbeleid en 
welzijnswerk blijft zij wel degelijk een taak houden. Leesbevordering en marktaanvul- 
lende maatregelen zijn instrumenten die de overheid bij voorkeur dient in te zetten met 
betrekking tot letterenbeleid..

Cedric P. Stalpers is assistent-in-opleiding bij de Faculteit der Letteren 
van de Katholieke Universiteit Brabant.
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Pendelen tussen poëzie en politiek
Marije Groos

"Lyriek is de moeder der politiek"
Deze uitspraak - afkomstig uit een gedicht van Lucebert - doet tegenwoordig wat 
gedateerd aan. Poëzie en politiek (in de ruime betekenis van het woord) lijken in onze 
tijd onverenigbaar. Een dichter of schrijver die zich in zijn of haar werk betrokken toont 
bij politieke of maatschappelijke problemen, die zich engageert, komt nog zelden voor. 
Zelfs Harry Mulisch heeft zijn politieke pen te rusten gelegd. De kloof tussen literatuur 
en maatschappij is er niet altijd geweest. Juist in een tijd die nu gedachten aan saaiheid, 
burgerlijkheid, consensus en spruitjeslucht oproept, roerde zich een groep jonge 
dichters die grootse plannen had met de toekomst en een totale vernieuwing eiste. Ik 
wil hier stilstaan bij deze dichters uit de jaren vijftig die zich hebben ingezet om niet 
alleen de literatuur te veranderen, maar ook om, met die nieuwe literatuur, de 
omwenteling in de maatschappij te markeren. Of hun engagement ook zin heeft gehad, 
is een tweede vraag waar hier kort op wordt ingegaan.

Arnold Heumakers, historicus en literair criticus, geeft in zijn artikel Literatuur en 
ideologie (1989; opnieuw verschenen in 1993) een bondige verklaring voor het gebrek 
aan engagement in de huidige literatuur: engagement is een beladen begrip geworden. 
Het is nauw verbonden met het begrip ‘ideologie’; en de invulling van het begrip 
‘ideologie’ wordt grotendeels bepaald door de totalitaire ideologie, iets dat wordt 
geassocieerd met blikvernauwing, partijdigheid, fanatisme, leugen en dictatuur. Je aan 
een dergelijke ideologie verbinden, betekent een literatuur produceren in dienst van die 
ideologie. Dit gaat lijnrecht in tegen de tegenwoordig algemeen geldende opvatting dat 
literatuur een autonoom gebied is, waarbinnen de schrijver in de grootst mogelijke 
vrijheid moet kunnen schrijven. En dus waagt men zich er niet meer aan om met 
geëngageerd werk te komen.
Heumakers constateert dat mensen die zich na de oorlog engageerden, van Sartre tot 
Mulisch, en zich wilden uitspreken tegen de burgerlijke maatschappij, als enige uitweg 
nog het marxisme hadden. Het engagement dat zij voorstonden, werd volgens hem een 
echec: doordat de literatoren aan de ene kant een marxistische maatschappij 
voorstonden, maar aan de andere kant hun vrijheid als kunstenaar niet wilden opgeven 
ten gunste van de marxistische ideologie, liep het engagement op niets uit. De 
autonome plaats die de literatuur in onze huidige samenleving inneemt, zorgt ervoor dat 
alles wat op dit gebied gebeurt, altijd ‘literatuur’ blijft en niet van invloed kan zijn op 
andere gebieden in de maatschappij.
Heumakers noemt in zijn betoog niet de groep dichters die de literatuurgeschiedenis is 
ingegaan als de Vijftigers. En juist deze dichters combineerden in hun poëzie de 
autonomie van de literatuur enerzijds en maatschappelijke betrokkenheid anderzijds.

Na de Tweede Wereldoorlog gingen stemmen op die riepen om een breuk met de 
vooroorlogse tradities. Op het gebied van de kunst en de literatuur slaagden de 
pogingen hiertoe. Eerste aanzet tot een breuk met de vooroorlogse literatuuropvattingen 
was de toetreding van de dichters Jan G. Elburg, Gerrit Kouwenaar en Lucebert tot de
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Experimentele Groep in Holland, het kunstenaarscollectief dat in 1948 opging in de 
internationale avant-gardistische kunstenaarsbeweging Cobra. Net als de andere 
experimentele kunstenaars in Cobra legden deze drie dichters nadrukkelijk een verband 
tussen kunst en maatschappij: een nieuwe kunst moest de nieuwe maatschappij 
voorbereiden. De bestaande rationele westerse cultuur had afgedaan; nadruk kwam te 
liggen op spontaniteit, creativiteit, vitaliteit, het irrationele en het experiment. Inspiratie 
vonden de kunstenaars in kunst van ‘primitieve’ volken, volkskunst en uitingen van 
kinderen. Schilderijen, tekeningen, manifesten en gedichten maakten duidelijk hoe de 
nieuwe kunst, de nieuwe literatuur én de nieuwe maatschappij eruit moesten zien. Veel 
Cobra-kunstenaars hadden een marxistische achtergrond. Niet dat zij hun kunst in 
dienst stelden van de maatschappij; integendeel, de vrijheid van de kunstenaar was van 
het grootste belang.
De Nederlandse dichterlijke tak van Cobra ging al snel een eigen leven leiden. Niet 
alleen de drie Cobra-dichters, maar ook andere poëten in Nederland wilden een nieuwe 
poëzie. Al waren er veel onderlinge verschillen, naar buiten toe presenteerden deze 
experimentele dichters zich als één groep, de Vijftigers, die zich afkeerde van de 
bestaande dichtkunst. Als programmatisch van deze groep kan het gedicht Verdediging 
van de 50-ers, door Lucebert al in 1949 geschreven, worden beschouwd. In dit gedicht 
gaat Lucebert de klassecultuur van de "letterdames" en de "letterheren" van het "vredig 
nederland" te lijf, meldt hen dat de nieuwe dichters zich klaarmaken "de blote kont der 
kunst te kussen onder uw sonnetten en balladen" en voorspelt hen: "uw hemel wordt 
met onze zwerende ervaring overladen".
Er was een nieuwe taal nodig om de nieuwe werkelijkheid van de naoorlogse 
samenleving recht te doen. Deze taal drukte een nieuw levensgevoel uit, was 
associatief en spontaan. Veel vormvernieuwingen werden doorgevoerd, waarvan de 
duidelijkst zichtbare het vrije vers en de verrassende beeldspraak zijn. Beelden die in 
een gedicht worden opgeroepen, verwijzen niet langer naar de werkelijkheid, maar 
roepen elkaar op. Het gedicht komt zo op zichzelf te staan, wordt autonoom. Deze 
autonome opvatting lijkt tegenstrijdig met maatschappelijk engagement. Maar de 
Vijftigers wisten dit wel degelijk te combineren.
Net als de kunst van Cobra heeft de experimentele poëzie een maatschappelijk aspect: 
met de middelen die zij heeft, moeten de nieuwe verzen vol vormvernieuwingen een 
maatschappelijke verandering teweegbrengen.
Niet alle moderne dichters waren even geëngageerd, maar de oorsprong van de nieuwe 
dichtkunst verloochende zich niet. Vooral de experimentelen van het eerste uur - 
Kouwenaar, Lucebert en Elburg - waren links georiënteerd en droegen dat uit in hun 
werk. ‘Keizer der Vijftigers’ was Lucebert. Bekend is zijn in 1949 gepubliceerde 
Minnebrief aan onze gemartelde bruid Indonesia, een felle aanklacht tegen het 
kolonialisme van Nederland in Indonesië. Maar ook uit later werk, dat hij schreef toen 
de Cobra-tijd al voorbij was, spreekt engagement, bijvoorbeeld in het gedicht Twee 
handjes, gepubliceerd in het tijdschrift van de Vijftigers, Podium (1953-1954):
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hij heeft een magnifiek tichouten handje
een tichouten handje m et houtkwast
een tichouten houtkwast met houvast
een tichouten houvast als een tichouten hutje
waarin hij zijn opgezette ticdiertjes ophangt
boven het tic tic knapperend houtvuurtje
waarbij hij savonds laat nog zit te dromen
van dat andere handje dat op zo'n goede voet stond
m et het machinegeweertje waarmee hij zo scherp
tic tic tic kon schieten
peinzend hanteert hij dan zijn ticsomber zingend zaagje
waarmee hij de tichouten nagels van het tichouten handje w at kortwiekt
en leest in de tichouten lijnen des levens
dat het niet de hoge bomen zijn die de kwaadaardigste winden vangen 
m aar dat dat het allermiserabelst rietje mag doen 
dat als ticrietje nu eenmaal gewend is te denken 
dat het er spaans tic tic tic toe moet gaan in zijn leven
wanneer het ijzeren handje tac tac tac uit angst weer eens bij ons de klok terug 
zet

In dit dynamische gedicht vallen allereerst de herhalingen van woorden op. Er wordt 
gespeeld met de verschillende betekenissen van tik, tic en teak, alle geschreven als 
‘tic’. De herhaling van “tic tic tic” heeft als effect dat de lezer hoort wat hij op dat moment 
leest, het tikken van het hout en het tikken van het machinegeweer. Bovendien voel je 
als het ware de tic die de man met het houten handje heeft, als het gevolg van zijn 
handicap. Anders klinkt het geluid van ijzer: “tac tac tac”, harder en doordringender.
In dit gedicht heeft een man een houten hand overgehouden uit de oorlog, waarin hij 
soldaat was. De dichter heeft kritiek op hoe een oorlog altijd maar weer verloopt: niet 
de machthebbers (de hoge bomen) krijgen de klappen, maar de gewone man, de 
soldaat (het allermiserabelst rietje). Deze laatste is het al gewend dat als het oorlog 
wordt, hij degene is wiens leven in de war zal worden geschopt, keer op keer. De ijzeren 
hand, niet het tichouten handje, zet de klok terug, waardoor het opnieuw oorlog wordt. 
Degenen die met hun ijzeren hand oorlogen beginnen, zijn juist die bomen die niet de 
kwaadaardigste winden opvangen.
Dit gedicht laat zien hoe vormvernieuwing gepaard kan gaan met engagement: de 
woordherhalingen ondersteunen en bekrachtigen de kritiek die de dichter heeft op het 
feit dat machthebbers oorlogen beginnen, maar anderen daarvoor laten bloeden.

De Koude Oorlog en de ermee gepaard gaande angst voor een volgende oorlog en 
angst voor de atoombom, de communistenhaat, de Nieuw-Guineakwestie, het zijn 
allemaal onderwerpen die in de nieuwe poëzie te vinden zijn. Maar we laten nog eens 
de Keizer aan het woord: naast twee handjes staat in het tijdschrift Podium het gedicht 
De stem van de meester, waarin een schoolmeester zijn leerlingen onderworpenheid 
leert en hen doodlopende wegen laat bewandelen. Het gedicht eindigt met:
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de atoombom bekroonde het concentratiekamp 
en wij dachten nu worden wij wakker 
brachten uit een rode oostewind 
een hard en waakzaam woord 
dit niet vergeten
Maar onze wind werd weer mierzoet 
werd weer duitse slagermuziek 
en ons kruis een kermisgeschenk
en onze ondergang een duur gehuurde rode ruiter uit Amerika
Zeg het maar na 
uit Amerika

De “duur gehuurde rode ruiter” is, zo staat onder het gedicht, een “Anti-communistische 
affiche door een Am. verzekeringsmij geleverd en door de kath. actie in Nederland 
verspreid”. De eerste versregel verwijst naar de Tweede Wereldoorlog, die werd 
afgesloten met de atoombommen op Hirosjima en Nagasaki. Dit maakte de mensen 
wakker. De “rode oostewind”, het communisme in Rusland, drukte op het hart dat deze 
oorlog niet vergeten moest worden (“dit niet vergeten” - vergelijk de leuze nie wieder 
Krieg) om herhaling te voorkomen. Maar het liep anders: de wind ging weer waaien, 
maar nu vanuit het westen; “weer duitse slagermuziek” zal een toespeling zijn op de 
Duitse herbewapening, waardoor de nazi's, de slagers, weer de wind in de rug krijgen. 
Doordat het westen, onder leiding van Amerika, Duitsland weer laat herbewapenen, zal 
de ondergang komen. Nederland geeft zijn vrijheid op door met Amerika mee te lopen 
(“Zeg het maar na / uit Amerika”). Een herhaling van de oorlog dreigt. Ook het 
Nederlandse katholicisme, dat een “kermisgeschenk” is geworden, is hier schuldig aan: 
zij verspreidt folders tegen het communisme; niet het communisme zal de ondergang 
brengen, maar juist het anti-communisme, dat ervoor zorgt dat de boodschap ‘dit niet 
vergeten’ zal worden vergeten. Zelfs de leerkrachten, die toch geacht worden de 
leerlingen op de toekomst voor te bereiden, leren de kinderen de ondergang, door hun 
op te dragen ook Amerika na te praten. Lucebert verkondigt hier, in 1953, een mening 
die lijnrecht ingaat tegen de algemeen geldende communistenhaat en de vanzelfspre
kende keuze voor Amerika in de Koude Oorlog. Hij verwoordt hier iets dat pas in de 
jaren zestig wat meer in het openbaar werd verkondigd.
Lucebert ging wel vaker in tegen de openbare opinie en zette los wat vast zat. Ook de 
scherpe kritiek op het van invloed zijnde katholieke geloof zal menigeen in het 
verkeerde keelgat zijn geschoten. Bijvoorbeeld het gedicht De openbaringen doden de 
kerk (eveneens in jaargang 1953-1954 van Podium), waarvan de eerste strofe luidt:

kerk kapstok van krankzinnigen 
(een mijter een muts masseert 
een toga een kiel kietelt) die 
de bloemen verbieden het bos 
de boeken bieden verbranding 
de neger verbieden zijn huid 
jezus het bloed van zijn bruid
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Lucebert toont zich in deze en andere gedichten een onafhankelijk denker, wat niet 
alleen blijkt uit zijn geheel eigen wijze van dichten, maar ook uit de behandeling van het 
‘onderwerp’. Zijn marxistische denkbeelden staan zijn vrijheid als kunstenaar niet in de 
weg. Vormvernieuwing en engagement gaan hand in hand; beide elementen vormen 
een wezenlijk onderdeel van het gedicht.

Is geëngageerde literatuur gedoemd te mislukken, omdat literatuur dan óf in dienst zal 
komen te staan van een ideologie óf zichzelf zal verloochenen, zoals Heumakers 
meent? Lucebert liet met zijn werk zien dat hij koos voor het een noch voor het ander. 
Iets anders is de vraag of zijn engagement van invloed is geweest op de maatschappij. 
Lucebert wordt beschouwd als de belangrijkste en meest invloedrijke Vijftiger. Zijn 
invloed op de Nederlandse poëzie is boven elke twijfel verheven. In hoeverre zijn 
engagement zich in de hoofden en de harten van lezers heeft vastgezet, is moeilijker 
te meten. Opvallend is wel dat de opvattingen die hij verkondigt, over Indonesië, over 
de Koude Oorlog, de communistenhaat en over de reactionaire katholieke kerk, op de 
geschiedenis vooruit lijken te lopen. Het poëtisch spel als wapen tegen de gevestigde 
orde lijkt te zijn voortgezet door de jaren later revolterende provobeweging met hun 
ludieke acties. Ook dan, in 1966, is het Lucebert die, gelijk de provo's, op de barricaden 
stond tegen de gevestigde orde van “kerels”; zijn gedicht heet deze keer Verdediging 
van de provo's en is een huldeblijk aan de “witte helden van een te winnen wereld”.

M a r i je  G ro o s  is  a ls  A i O  v e r b o n d e n  aan  d e  O p le id in g  N e d e r la n d s  aa n  d e  
U n iv e r s i t e i t  v a n  L e id e n .

Nederlands cultuurbeleid in een 
veranderende samenleving: de 

stormvloed keren of inpolderen?
M. C. W . Visser-van Doorn

Cultuur. Het woord roept associaties op met opera's en theatervoorstellingen, met 
moderne galeries, met de namen en werken van kunstenaars uit heden en verleden. 
Ook de namen van popartiesten en street-artists vindt je terug op de cultuur-pagina's 
van de kranten. Maar cultuur is veel meer dan de kunstuitingen zelf.

Cultuur is afgeleid van het Latijnse werkwoord "cultivare", dat letterlijk: 
"bewerken" betekent. We vinden dit terug in het Nederlandse landschap, dat een 
cultuurlandschap, een bewerkt landschap is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het 
regenwoud.

Een kunstenaar cultiveert eveneens: hij observeert de werkelijkheid en 
representeert haar in een bewerkte vorm. Toch verschilt deze laatste vorm van
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cultiveren in een belangrijk aspect van de eerste. De eerste invulling van cultiveren zou 
men kunnen vervangen door: "geschikt maken voor gebruik".

Een (moderne) kunstenaar doet meer: hij geeft een subjectieve interpretatie 
van de werkelijkheid, en probeert daarmee te bereiken dat de toeschouwer dankzij het 
beschouwen van zijn kunstwerk eveneens gaat nadenken over de geobserveerde 
werkelijkheid. Cultuur op deze wijze opgevat is een instrument van bewustwording.

Waarom is het nu zo belangrijk dat je bewust wordt, van jezelf en je omgeving? 
Omdat een mens die volwaardig wil participeren in zijn maatschappelijke context, welke 
specifieke culturele invulling daar dan ook aan wordt gegeven, zichzelf bewust moet zijn 
van zijn eigen plaats in het organische samenspel van mensen en krachten, zich bewust 
moet zijn van de uitdagingen en beperkingen in hemzelf en in zijn omgeving, en een 
zeker perspectief moet hebben op de ontwikkeling van zichzelf in relatie tot en samen 
met zijn omgeving.

Een kunstenaar nu dwingt de toeschouwer de gebaande paden, de vanzelf
sprekende zekerheden te bevragen, juist omdat het filter waardoor hij waarneemt voor 
ons niet vanzelfsprekend is. Omdat een kunstenaar altijd dit eigen kader hanteert bij het 
maken van zijn werken, kan het voorkomen dat je zijn werk niet begrijpt.

Vergelijk het maar met het op vakantie gaan in een exotisch land; de eerste 
paar dagen voel je je vaak niet echt op je gemak, omdat alles zo "vreemd" is. Pas na 
een aantal dagen ga je je bepaalde dingen in je omgeving "eigen maken"; ga je door je 
ervaringen de architectuur, het voedsel, het leven in dat verre land een beetje begrijpen, 
en zelfs waarderen; je wordt je bewust van verschillen en overeenkomsten en van je 
eigen plaats in de, aanvankelijk vreemde, omgeving.

Een toerist kan zich ook al van tevoren verdiepen in wat hem te wachten staat, 
door bijvoorbeeld een boek over zijn bestemming te lezen. Zo wordt hij voorbereid; hij 
krijgt wat achtergrond-informatie en nuttige tips om het hem makkelijker te maken de 
geobserveerde werkelijkheid te duiden.

Ook opgroeiende mensen worden van tevoren -eveneens vaak vanuit boeken- 
vertrouwd gemaakt met wat hen later in de maatschappij allemaal te wachten kan 
staan, thuis en op school. De kennismaking met cultuur begint natuurlijk al thuis. In 
ieder gezin hangt wel iets aan de muur, er wordt naar muziek geluisterd, of zelf 
gespeeld; en zelfs heel kleine kinderen krijgen viltstiften of verf om hun eigen weergave 
van de geobserveerde werkelijkheid mee tot uitdrukking te brengen.

Op school worden al deze indrukken gestroomlijnd, en -met een beetje geluk- 
gericht verdiept. Cultuur is jarenlang op scholen een onvoldoende gewaardeerd 
onderwerp geweest, dat broksgewijs aan de orde kwam bij geschiedenis, aardrijkskun
de, en natuurlijk in de vakken tekenen en muziek.

Het is daarom goed dat bij de recente hervormingen in het middelbaar 
onderwijs het vak kunstzinnige en culturele vorming (ckv1) aan het curriculum is 
toegevoegd. Op deze wijze wordt tot uitdrukking gebracht dat het onmisbaar is om 
kennis te nemen van de cultuur (uitingen) in de een mens omringende maatschappij, 
ten einde later een volwaardige plaats in die maatschappij te kunnen innemen.

Gelukkig wordt eveneens erkend dat de mogelijkheid kennis te nemen van 
andere (niet-westerse) culturen op jonge leeftijd in belangrijke mate kan bijdragen aan 
de acceptatie daarvan. Wie op de middelbare school tijdens de les niet alleen in 
aanraking komt met Mozart en met westerse a-tonale composities, maar ook met 
Marokkaanse raïs en Indonesische gamelan-muziek, zal deze cultuuruitingen in zijn 
culturele bagage meevoeren. Op het moment dat hij er in een andere culturele 
omgeving mee in aanraking komt (en dat kan tegenwoordig heel dichtbij zijn, denk maar
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aan een multi-cultureel straatfeest), valt die ervaring in voorgeploegde aarde. 
Herkenning is een menselijke behoefte die bijna altijd een noodzakelijke voorwaarde 
is voor acceptatie.

De CDA-fractie was dan ook aangenaam verrast toen enige tijd geleden het 
projectenplan Cultuur en school gelanceerd werd, dat naast het verbeteren van de 
samenwerking tussen culturele en onderwijsinstellingen om zo cultuur en school beter 
met elkaar te verbinden, speciale aandacht beloofde voor multiculturele projecten, 
alsmede op projecten gericht op leerlingen in het vbo en mavo-onderwijs die vanouds 
weinig ruimte voor cultuur in hun profielen hadden. We vonden het dan ook jammer om 
dan bij de recente evaluatie te moeten constateren dat juist bij deze twee taakstellingen 
(te) weinig voortgang is geboekt. Ook merkten wij op dat er van een gestructureerde 
poging de samenwerking tussen de betrokkenen in het veld te verbeteren geen sprake 
was. Er was wel veel enthousiasme voor nieuwe initiatieven, maar weinig aandacht voor 
reeds bestaande kaders en verbanden. Een gemiste kans omdat het bestaande 
maatschappelijk middenveld als geen ander bekend is met de optredende obstructies 
en deze in veel gevallen ook al geslecht heeft.

De CDA- fractie blijft van mening dat de twee genoemde doelstellingen, die wij 
overigens van harte onderschrijven, slechts effectief zullen worden ingevuld dankzij een 
goede en intensieve samenwerking tussen de scholen, de kunstinstellingen, en 
uiteraard de ondersteunende instellingen zoals de muziekscholen, en door een heldere 
afbakening en verdeling van de verantwoordelijkheden.

Cultuur heeft een onloochenbare waarde in zichzelf, omdat het mensen vormt 
tot bewust observerende wezens, en omdat het mensen op deze wijze leert vragen te 
stellen bij dat wat eerder vanzelfsprekend leek. Maar juist omdat eenieders culturele 
omgeving bepaalt op welke wijze de mens vragend en oordelend de werkelijkheid 
benadert, is het belangrijk dat mensen in een periode waarin zij gevormd worden, als 
zij nog op school zitten, heel bewust gemaakt worden van de intrinsieke waarde van het 
observeren en representeren van de werkelijkheid, en niet per sé van de westerse 
invulling hiervan.

Deze tweede gedachte komt in de doelstellingen van het beleidsplan Cultuur 
en school heel nadrukkelijk naar voren. Er is één woord waarmee ze gedrieën kunnen 
worden samengevat: contact. Contact met de culturen van mensen die nieuw in 
Nederland zijn komen wonen. Contact met die onderdelen van de cultuur die van 
oudsher voor sommigen ontoegankelijk waren. Contact tenslotte met het rijke culturele 
verleden, een Nederland van vestingwallen en versterkte forten, maar ook van de 
specifieke landinrichting op de mergelhellingen in Zuid-Limburg.

Nu kom ik aan de kern.
Ik constateer dat cultuur in plaats van een apart gevoel, dat je af en toe naar 

een museum of een concert doet gaan, een onderstroom is, die zijn sporen nalaat in 
vrijwel alle aspecten van de menselijke samenleving.

Ik constateer dat er zich dankzij de grote aantallen nieuwe Nederlanders bij de 
grote onderstroom allemaal nieuwe stroompjes hebben gevoegd. We bevinden ons als 
het ware op dit moment in een cuituurdelta. Een diverse en aan snelle veranderingen 
onderhevige omgeving.

Deze omgeving is niet zonder risico's. Alle stroompjes hebben hun eigen 
bedding, en laten zich niet ais vanzelf samenvoegen. Wie zijn eigen stroompje verlaat 
zonder kaart waarop de andere stromen duidelijk staan aangegeven, loopt het gevaar 
op een zandbank terecht te komen.
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Aan de andere kant zijn er de bijna onbegrensde mogelijkheden die de 
verruiming van ons blikveld in ons op laat komen; de verlokking van vele onbekende 
stromingen, het nieuwe landschap dat gevormd wordt daar waar de beddingen zich 
splitsen of juist samengaan.

In deze cultuurdelta zijn duidelijke reisgidsen en goede richtingaanwijzers van 
levensbelang. Door middel van de hervormingen in het onderwijs en door beleidsplan
nen als Cultuur en school komen deze reisgidsen en richtingaanwijzers gaandeweg tot 
stand.

Ik constateer tenslotte dat er vanuit het maatschappelijk middenveld, het 
onderwijs en vanuit de kunstinstellingen zelf, belangstelling is om door middel van 
samenwerking beter in te kunnen spelen op de gevoelde noodzaak tot overdracht van 
culturele verworvenheden. Zij vervullen in deze de onmisbare functie van gidsen en 
verkenners, als geen ander bekend met het terrein dat in kaart gebracht dient te 
worden, omdat zij er zelf dagelijks aanwezig zijn. Zij zijn de enigen die ervoor kunnen 
zorgen dat de kaart, die achter de centrale tekentafel vervaardigd gaat worden, accuraat 
is. De CDA-fractie is dan ook van mening dat het inschakelen van het bestaande 
middenveld van doorslaggevend belang zal blijken te zijn om de delta bevaarbaar te 
maken.

Op deze oer-Hollandse wijze zullen wij er dankzij samenwerking en overleg in 
slagen de Cultuurdelta allereerst bevaarbaar te maken, en tenslotte in te

M e v r o u w  M . C . W. V is s e r - v a n  D o o rn  is  l id  v a n  d e  C h r is te n  D e m o c r a tis c h  
A p p è l  f r a c t i e  in  d e  T w e e d e  K a m e r .

De toekomst van cultuur en 
samenleving

dr. Rick van der Ploeg
Misschien is niet gauw een aanmatigender en meer omvattend thema te bedenken dan 
de toekomst van cultuur en samenleving. Een onderwerp bovendien, waarover al vele 
bibliotheken zijn volgeschreven. Het is opvallend dat het door de eeuwen vooral 
pessimisten - inderdaad de bekende cultuurpessimisten - zijn geweest die daarop hun 
ganzenveren, pennen en inmiddels ook tekstverwerkers hebben versleten. Mensen als 
de in Groningen en de rest van de wereld niet onbekende geleerde Huizinga, een 
sociaal democraat als Jacques de Kadt en 'echte intellectuelen' als Ter Braak en 
Marsman. Somber voorspelden zij de teloorgang van de heersende burgerlijke cultuur. 
En daarmee van de burgerlijke samenleving.

Wat zij met groten vreze vreesden, en met argusogen zagen gebeuren, was de 
geboorte en de opkomst van de moderne massacultuur. Door groei van de bevolking 
in Europa en Amerika, en de trek van steeds meer mensen naar de grote steden,
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ontstond een loonproletariaat van fabrieksarbeiders en kantoorklerken waarvoor de 
gevestigde burgerij op haar hoede was. Het beste wapen tegen dit veelkoppige monster 
was opleiding. Door middel van behoorlijk onderwijs, vooral in de heersende normen 
en waarden, zouden zij worden opgevoed tot verantwoordelijke leden van de 
samenleving. Keurige kleinburgers die zich dankzij het lezen van Potgieter en het 
luisteren naar Mengelberg wel zouden weten te gedragen.

Meer onderwijs had echter ook een aantal effecten waar de burgerlijke elite minder blij 
mee was. Onderwijs maakt namelijk mondig. Het merendeel van het enigszins 
ontwikkelde nieuwe publiek had wel wat anders aan zijn hoofd dan imitatie van de 
gezeten burgerij. En natuurlijk waren er ook toen culturele ondernemers die dit gapende 
gat in de markt zagen. Met als resultaat een groot aantal nieuwe podia waarop een 
duidelijk ander repertoire werd gespeeld dan in de schouwburg of de concertzaal. En 
ook verschenen er al spoedig kranten en tijdschriften die wel wat anders schreven dan 
een slap aftreksel van het burgerlijke leesvoer. Er ontstond een geheel nieuw genre: 
massalectuur. Een product dat bovendien dankzij de technische vooruitgang steeds 
goedkoper werd. Het nieuwe lezerspubliek toonde weinig belangstelling voor 
beursberichten, culturele bijlagen of een hoofdredactioneel commentaar op actuele 
maatschappelijke en politieke vraagstukken. Sport, sex en criminaliteit was wat bij de 
populaire pers de klok sloeg. En als er al over politiek werd geschreven, dan betrof dat 
het politieke schandaal; niet het parlementaire betoog. Dat wil overigens niet zeggen dat 
dit alles ongemerkt aan de politiek voorbij ging. De mondig geworden kleine burgerij liet 
zich niet meer vanzelfsprekend vertegenwoordigen door regenten. Zij wenste zelf deel 
te nemen aan bestuur en politiek. En daarmee kreeg de goedwillende bourgeoisie het 
gevoel dat het met de beste bedoelingen de eigen cultuur om zeep had geholpen. En 
de nieuwe media van die tijd zoals film, radio en televisie zouden dat alleen nog maar 
erger maken.

Na de oorlog waren het geen cultuurpessimisten, maar voornamelijk cultuursociologen 
die zich meester maakten van het cultuurdebat. En wat al heel lang met de klompen 
werd aangevoeld, deden zij aan de hand van hun enquêtes nog eens haarfijn uit de 
doeken. Het bezoek aan musea, gesubsidieerd toneel, muziek, theater en dans, of het 
lezen van literatuur was, bijna met een één-op-één- relatie, te verklaren door het 
opleidingsniveau. Minder opleiding betekende onvoorwaardelijk ook minder high culture. 
En opnieuw riepen de culturele regenten Eureka. Onderwijs genoot immers in die 
periode van wederopbouw de allerhoogste prioriteit. Langs die weg zou het dus wel 
goed komen met de cultuur. De culturele elite die dat riep, was ondertussen flink door 
elkaar gehusseld. Het waren geen brave burgers meer die de boventoon voerden. Een 
nieuwe klasse van culturele professionals maakte voortaan de dienst uit in cultuurland. 
Maar ook zij hadden er het volste vertrouwen in dat het mèt de stijging van het 
algemene opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking ook wel goed zou komen 
met de cultuurspreiding.

Inmiddels weten we beter. Hoop bleek weer eens ijdel te zijn geweest. Natuurlijk is het 
gemiddelde opleidingspeil aanzienlijk gestegen. Maar zoals het Sociaal en Cultureel 
Planbureau al de hele 25 jaar van zijn bestaan laat weten: nog altijd neemt slechts een 
kleine, zelfs krimpende, fractie van de Nederlanders deel aan de gesubsidieerde 
cultuur. Daarin zijn mensen met een goede opleiding nog altijd oververtegenwoordigd. 
Maar er is een veel grotere groep academici bijgekomen die niet meedoet. Deelname
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aan de verheven cultuur is tegenwoordig niet meer iets vanzelfsprekends als je hebt 
doorgeleerd voor arts, advocaat of ingenieur. Het is nog maar de vraag hoe dat komt. 
Heeft Enzensberger gelijk als hij het over 'secundair analfabetisme' heeft? Daarmee 
bedoelt hij een overtrokken waardering voor in economische zin exploiteerbare kennis. 
Of voor kennis die handig is om deel te kunnen nemen aan het sociale verkeer. Als je 
daar teveel van je tijd aan verdoet, aldus Enzensberger, blijft er te weinig gelegenheid 
over om je bezig te houden met zaken die het menselijk bestaan verdiepen. En dit 
beweerd hebbend, schaart Enzensberger zich keurig achterin de rij der cultuurpessimis
ten.

Om misverstanden te voorkomen: ik voel mij in dat hooggestemde gezelschap niet 
thuis. Volgens mij is er heel wat anders aan de hand is dan een epidemie van cultureel 
analfabetisme. Ik ben er heilig van overtuigd dat niet alleen ingewijden - of zoals 
sommigen zeggen: cognoscenti - toegang zouden hebben tot de schatkamers van 
kunst en cultuur. Cultuur, en zeker ook high culture, is immers van iedereen. Het is 
opmerkelijk genoeg vaak een kenmerk van juist de grote culturele schatten dat zij een 
zekere gelaagdheid vertonen in de mate waarin zij toegankelijk zijn. Of beter gezegd: 
in de mate waarin kennis en scholing noodzakelijk zijn om er plezier aan te kunnen 
beleven. Zo zal een historicus in de Aanslag van Harry Mulisch hele andere dingen 
lezen dan de honderdduizenden middelbare scholieren die het boek op hun literatuurlijst 
hebben gezet omdat er ook nog een spannende film over bestaat. Iemand die goed 
thuis is in de iconologie zal heel anders naar het werk van Jeroen Bosch kijken dan de 
argeloze museumbezoeker - zelfs na een toelichting door professor Henk van Os. Een 
musicoloog beluistert een heel andere Mattheus Passion dan de meeste andere 
aanwezigen in de Grote kerk van Naarden. Wat deze drie voorbeelden gemeen hebben, 
is dat ze laten zien dat de omgang met cultuur een bijzondere mixture van inspanning 
en ontspanning betekent. En dat geldt zowel voor de indrukwekkende en complexe 
werken van de verheven cultuur als voor de grote voorbeelden van simpele, maar niet 
minder geniale massacultuur. Aan het einde van de Week van de jaren zeventig mag 
ik er fijntjes op wijzen dat volgens de Volkskrant van maandag jl. zelfs de ooit zo 
verguisde muziek van Abba geniaal in elkaar blijkt te zitten.

Ik vrees dat teveel cultuurmakers die dubbele bodem van ontspanning en inspanning 
uit het oog zijn verloren. Het is ook niet eenvoudig om die slag te maken. En ook ik 
vrees dat zij soms teveel de serieuze kant op zijn gestuurd door een subsidiërende 
overheid. Waarschijnlijk een onbedoeld gevolg van een te ver doorgevoerde 
professionalisering, zowel bij het maken van kunst - en dan heb ik het indirect toch nog 
heel even over kunstvakonderwijs - als bij het adviseren over kunst- en cultuurbeleid. 
Toch zijn er door de jaren heen voldoende aanwijzingen geweest die dubbele bodem 
werkt. Ik noem maar het grote succes van de electronische massamedia voor de brede 
toegankelijkheid van klassieke muziek. In Groningen zou ik Theater te Water kunnen 
noemen dat per boot zijn publiek opzoekt, ook op het platteland. Of het dubbel en dwars 
doorgedesignde museum van Mendini dat als een architectonische dubbele bodem kan 
worden beschouwd. Waarin zowel de expert aan zijn trekken komt, als de nieuwsgierige 
Groninger. Of de toerist die speciaal daarvoor naar het hoge Noorden reist. Bezoekcij
fers spreken boekdelen.

Ik zei het al toen ik het over Abba had. Niet alleen goede high culture is dubbel. Ook in 
de amusementsindustrie is dubbelzinnigheid een kenmerk van het ware. In de tijd dat
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hij nog geen kandidaat was voor de literaire Nobelprijs schreef Cees Nooteboom al 
Nederlandse liedjes, die ter voorkoming van misverstanden 'luisterliedjes' werden 
genoemd. Een wat armoedige vertaling van het Franse woord 'chanson'. Een genre 
overigens waarvoor geen Franse literator het in zijn hoofd haalde om er zijn neus voor 
op te halen. Een klassiek Frans chanson gaat in 90% van de gevallen over een banale 
kalverliefde. Maar die wordt wel op een magnifieke manier bezongen. Het heeft wel wat 
weg van de Nederlandse popmuziek die op dit moment flink aan de weg timmert. Niet 
in de laatste plaats door de songteksten, die niet alleen een groot publiek aanspreken. 
Maar vaak ook nog buitengewoon knap zijn geschreven.

Als er één categorie cultuurdragers is geweest die wel oog had voor de dubbele 
aantrekkingskracht van een juiste dosering van culturele ontspanning en inspanning - 
van hoogwaardig en toch ook smeuïg, of platvloers en tegelijk verheven - dan zijn het 
de mensen die ik als culturele ondernemers zou willen betitelen. En daar hebben we er 
in Nederland altijd legio van gehad. Teveel om op te noemen zelfs. Van Rembrandt van 
Rijn, die in de keuze van onderwerp en stijl van schilderen vulgair en virtuoos tegelijk 
was. Via Herman Heijermans die voor het volkstoneel zijn allerbeste literatuur schreef 
en die als toneeldirecteur ook nog aan het grote publiek wist te slijten. Tot en met Annie 
Schmidt die de populaire musical heeft geperfectioneerd tot een moderne vorm van 
Nederlandse theaterkunst. Het is mijn stellige overtuiging dat het cultuurbeleid te weinig 
gebruik heeft weten te maken van de mogelijkheden die dit culturele ondernemerschap 
in petto heeft. En dat precies daaraan de tweedeling in onze cultuur te wijten is, die 
gesignaleerd wordt door het SCP. En waar ik een einde aan wil maken. Enerzijds zitten 
er in het huidige subsidiestelsel te weinig prikkels om het aanwezige ondernemerschap 
bij zakelijk leiders, museumdirecteuren, of zelfstandig werkende beeldende kunstenaars 
te stimuleren. Anderzijds vormt de wereld van de gesubsidieerde cultuur veel te veel 
een closed shop waar men vooral in zichzelf is geïnteresseerd, en in enkele vertrouwe
lingen. Waar te weinig plek is voor alerte cultuurmakers en -managers met smaak en 
tegelijkertijd een goed oog voor de wensen van het grote publiek.

Versterking van het culturele ondernemerschap zie ik als een uitgelezen mogelijkheid 
om met zachte, om niet te zeggen bijna onzichtbare, hand mijn ideaal van cultuur van 
iedereen dichterbij te brengen. Maar voordat het zover is, zal er wel wat moeten 
veranderen. Een cursus als Kunst is een bedrijf zoals het Groningse Arbeidsbureau in 
de aanbieding heeft voor werkeloze beeldende kunstenaars is natuurlijk een begin. Wat 
vaak ook goed werkt, is de methode van good practice. Je zet aansprekende 
voorbeelden in de spotlights in de hoop dat anderen er wat van oppikken. Musea en 
archieven die hun collecties op CD-Rom zetten of via Internet toegankelijk maken voor 
een massapubliek geven zo'n voorbeeld. Of de Rotterdamse Kunsthal die weer andere 
nieuwe technieken aanboort om zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen en op een 
zeer innovatieve manier deelgenooot weet te maken van het werk van Escher. Of 
Toneelgroep Amsterdam die een educatieve website heeft geopend, waarop live chats 
mogelijk zijn. En ook de eerste lezing, het nader analyseren en het ontstaan van de 
uiteindelijke interpretatie van nieuw repertoire kunnen worden gevolgd. Misschien een 
idee voor het Koninklijk Concertgebouw Orkest om de speurtocht naar nieuwe 
Nederlands repertoire op de voet te laten volgen via Internet? En op die manier wat 
meer aandacht van de jeugd te trekken?
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Maar er komt meer voor kijken om high culture democratischer te maken. Bijvoorbeeld 
revisie van het adviesstelsel bij raden en fondsen dat tekenen van verkalking, soms 
zelfs verstening, vertoont. Daar moeten meer jonge mensen een plaats krijgen. En 
meer mensen afkomstig uit verschillende culturen. En meer mensen met een goed oog 
voor wat het publiek wil. En meer mensen die weten wat je allemaal kunt doen met 
nieuwe technieken. Ook het subsidiestelsel zal door de mangel moeten. Niet omdat de 
vierjaarlijkse cultuurnotasystematiek nu al niet meer zou voldoen. Wel om op de een of 
andere manier veel meer ruimte te maken voor doorstroming. En om chronische 
gevallen van subsidieverslaving af te laten kicken. Of om ruimte te maken voor culturele 
ondernemers die het aandurven om voor eigen rekening en risico in te schrijven voor 
de levering van bepaalde culturele voorzieningen. De Raad voor Cultuur werkt op dit 
moment aan een advies over cultuursubsidies en culturele functies waarnaar ik met 
buitengewoon veel belangstelling uitkijk.

Voordat ik in deze baan stapte, had ik er als frequent theaterbezoeker al een 
vermoeden van. Maar inmiddels weet ik zeker dat er een nieuwe lichting jonge 
cultuurmakers staat te popelen om aan de slag te gaan. Niet om uit de subsidieruif mee 
te grazen. Wel om te laten zien wat ze allemaal kunnen. En het liefst aan een zo groot 
mogelijk publiek. Desnoods met eigen of met geleend geld. De inventiviteit die zij 
daarbij aan de dag leggen, is buitengewoon bemoedigend. Het is voor de toekomst van 
de kunst in onze samenleving van cruciaal belang dat het cultuurbeleid de wegen vindt 
om daar op een goede manier op aan te sluiten. Empowerment van een nieuwe 
generatie kunstenaars met een flinke dosis cultureel ondernemerschap is wat mij betreft 
de sleutel. Ik denk daarbij niet alleen, en zelfs niet in de eerste plaats, aan manage- 
ment-trainingen of boekhoudcursussen. Het gaat om een verandering van de 
mentaliteit. Jonge kunstenaars laten zien dat subsidies geen vanzelfsprekende 
inkomstenbron zijn. En dat vaak ook niet hoeven te zijn als je maar voldoende rekening 
houdt met je publiek. Bereid bent je publiek op te zoeken met alle denkbare en 
ondenkbare middelen. Zonder zo'n mentaliteitsverandering blijft de gesubsidieerde 
cultuur het grijze domein van goed opgeleide en betaalde blanke Nederlanders van 
middelbare leeftijd.

dr. Rick van der Ploeg is Staatssecretaris van Cultuur.
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Tilburgs ex-wethouder Cultuur J. Timmermans:
Overheid moet kijken naar 

cultuur met grote en kleine c
Owen van Oers

"N atuurlijk  m oeten  p olitici een  oordeel h ebben  over k un stbested ingen . 
K unst h eeft v ee l raakvlakken m et de sam enleving. B eleidsm akers m oeten  
z ich  dat goed  realiseren." Aan het w oord is Jan T im m erm ans, oud- 
w eth ou d er van  Cultuur (1990-1994) in  Tilburg. T egenw oordig  maakt 
Tim m erm ans d eel uit van de Provinciale V erdeelcom m issie  Cultuur. D eze  
com m issie  verd eelt onder m eer de Brabantse letteren sub sid ies a ƒ 65.000.
De gewezen CDA-wethouder gaat er eens goed voor zitten. Nog steeds heeft hij oog 
voor culturele leven in zijn stad. Zo is er lof voor de pasgeopende poptempel 013. “Goed 
idee, wordt een succes in studentenstad Tilburg,” aldus Timmermans. Minder te 
spreken is hij over de Nacht van het Boek: “Zoek een andere formule: stap af van 
schrijvers die voorlezen uit eigen werk.”
Niet dat ex-wethouder Timmermans zich als een Hekking gedraagt. Buiten het college 
van B&W kun je immers makkelijk een oordeel klaar hebben. Samen met oud-raads-, 
Provinciale Staten- en Tweede Kamerlid Wilbert Willems (GroenLinks) runt hij een 
project-adviesbureau in de moderne industriestad. Bovendien is hij voorzitter van het 
Nederlands Instituut voor de Animatiefilm.

U  w a s  v a n  1 9 8 2  to t  1 9 9 4  w e th o u d e r  in  T ilb u r g  en  v a n  1 9 9 0  to t  1 9 9 4  w e th o u d e r  
v a n  C u l tu u r .  U  w o o n t  in  T i lb u r g  en  b e n t a c t ie f  v o o r  een  p r o v in c ia le  c u l tu u r 
c o m m is s ie . B e n t u  n o g  w e l  g e lu k k ig  m e t 'T ilb u rg :  m o d e rn e  in d u s tr ie s ta d '?  
Moderne industrie gaat zeer goed samen met kunst en cultuur. Bij moderne industrie 
denk ik aan moderne productietechnieken, aan eigentijds personeelsbeleid, aan een 
moderne visie op grondstofgebruik. Uiteraard zonder grote standsverschillen op de 
werkvloer. Vergelijkbaar met de cd: geen ruis en kan levenslang meegaan. Heel wat 
democratischer en steviger dan de klassieke industrie: maak een portret van de 
directeur. Inspraak? Daar heeft de klassieke industrie niet van gehoord.

H o e  z o u  u  h e t c u l tu r e e l  b e le id  v a n  T ilb u r g  w i l le n  ty p e r e n ?
Vóór 1982 zat Tilburg financieel in een diep dal. Voor musea en stadsrenovatie was 
eigenlijk geen geld, om van letterensubsidies maar te zwijgen. Bertold Brecht zei het al: 
Am erste kommt das Fressen, und d^nn kommt die Moral’. Tussen 1982 en 1990 komt 
er wat meer lijn in het cultuurbeleid. Noorderligt en Paradox krijgen dan meer subsidie. 
Tussen 1990 en 1994 ben ik wethouder. Eind jaren tachtig, begin jaren negentig maakt 
Tilburg werk van een goed cultuurbeleid. Filmtheater Louis zou alleen op een andere
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plaats moeten komen. De achteringang van de schouwburg voldoet niet als goede 
entree, lijkt mij. Een locatie op de Korte Heuvel, vlakbij 013, is beter dan de Willem II- 
straat. Zo zit een niet-publiekstrekker dichterbij het uitgaanscentrum.

V a n  w e lk  b e s lu i t  in  u w  p e r io d e  a ls  w e th o u d e r  h ee ft u  s p i j t?
Ik heb niet echt spijt, meer een dubbelhartig gevoel over een onderzoek naar de 
schouwburg. Een bureau kreeg de opdracht beleid en financiën van de schouwburg 
door te lichten. Het bureau kon de opdracht niet afmaken omdat de directie een voor 
haar onvoordelige uitkomst voorzag. Daarna kwam een tweede groep onderzoekers 
met een advies waar de directie wel gelukkig mee was. Die tweede groep werd 
gemanipuleerd door de schouwburg. De kritiek en aanbevelingen uit het eerste rapport 
werden tenietgedaan.
Het sprak vanzelf dat de theaterleiding de bevindingen uit het tweede rapport overnam, 
ik moest toen even slikken, maar ik probeerde toen via andere politieke weg resultaat 
te boeken.

W e lk e  s u c c e s s e n  h e e ft u  m e t u w  b e le id  beh a a ld ?
Het Vorst-theater is afgebouwd, ik was voorzitter van de bouwcommissie van 013. 
Museum De Pont vind ik een schot in de roos. Een museum voor moderne kunst. En 
dat zonder enige gemeentelijke bijdrage. Het maakt duidelijk dat moderne kunst niet per 
se van een kleine groep ingewijden is. Misschien was het culturele klimaat in Tilburg wel 
gunstig voor die kunstvorm.
Als een oud-werknemer van De Beer (oude textielfabriek waar De Pont in is gevestigd) 
zegt: 'Wethouder, ik snap niets van die kunst, maar ik vind het wel mooi,’ zegt het mij 
al genoeg.

H o e  z o u  u  h e t T ilb u r g s  le t te r e n b e le id  e in d  1 9 9 8  w i l le n  o m s c h r ijv e n ?
Het is niet datgene wat ik had gehoopt. Momenteel heeft de gemeente /36.000,- 
beschikbaar om schrijvers te ondersteunen. Misschien moet b&w dit bedrag in drieën 
verdelen. Elk jaar zou het drie auteurs een essay over Tilburgse kunst, artikelenreeks 
over Tilburg of een serie gedichten te schrijven. Of laat stadsdichter Ko de Laat een 
poëziebundel over Tilburg maken. Geld komt uit dat Tilburgs letterenfonds.
Nu? Ik moet nog zien of Meelij en Afschuw (Tilburgs literair tijdschrift) succesvol wordt. 
De gemeente moet niet met een nieuw soort Nacht van het boek komen. Nee, Tilburg 
moet het particulier initiatief een kans geven. Wie een goed idee heeft, mag het zeggen.

U  h eeft sa m e n  m e t G r o e n l in k s e r  W ille m s  een  a d v ie sb u re a u , o n d e r  a n d e re  v o o r  
k u n s te n a a r s . H o e  z ie n  o p d ra c h te n  aa n  u w  b u rea u  e r u i t?
Vaak weten gemeenten en andere organisaties niet hoe ze moeilijker kunstvormen 
moeten overbrengen aan kinderen. In opdracht van de BISK (organisatie die scholen 
kunst aanbiedt) hebben we onderzoek gedaan of leerkrachten op de basisschool 
aandacht aan poëzie wilden besteden. Scholen vonden het best, maar wel met een 
speciaal samengestelde dichtbundel. We hebben afgelopen jaar 20.000 poëzieboekjes 
verspreid onder leerlingen van de basisschool. Later namen die kinderen de dichtbundel 
mee naar huis.
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De eerste reacties zijn positief. Kinderen vinden zo’n boekje heel interessant. Bovendien 
is het voor veel ouders de eerste keer dat ze met poëzie in aanraking komen. Voor die 
volwassenen is het misschien reden om zelf gedichten te gaan lezen.
Ais bureau houden we ons vooral bezig met sociale vraagstukken. We doen nogal wat 
op het gebied van armoedebestrijding, we adviseren mensen bij het opzetten van kleine 
bedrijfjes om zo in eigen levensonderhoud te voorzien. Bovendien beheren we een 
aantal fondsen voor steun aan vrouwen die op de arbeidsmarkt komen of willen 
terugkeren.

B e s ta a t e r  z o ie ts  a ls  een  C D A -  v is ie  o p  c u ltu u r b e le id ?
Belangrijk voor de christendemocraten is dat kunstenaars hun individuele talenten 
moeten ontwikkelen. Als de gemeente een subsidie geeft, is ze gauw klaar. Het gaat 
er meer om dat kunstenaars en maatschappij elkaar vinden.
Het CDA vindt kunstlessen op school erg belangrijk. Bij de voorbije 4-mei-herdenking 
hebben Tilburgse dichters voor leerlingen van groep 8 van de basisschool een gedicht 
gemaakt. Die gedichten werden klassikaal besproken. Het mes snijdt aan twee kanten: 
de kunstenaar krijgt betaald en draagt iets bij aan de samenleving, kinderen komen met 
kunst in aanraking. Weliswaar op kleine schaal, maar wel degelijk succesvol.

A l s  a lle s  in  d ie n s t  m o e t s ta a n  v a n  d e  s a m e n le v in g , v a l le n  b ep a a ld e  d in g e n  to ch  
af. L e id t  d ie  C D A - v i s i e  n ie t  to t  een  o p p e r v la k k ig e r  k u n s t-  en  c u ltu u r a a n b o d ?  
Nee, het CDA wil zowel makkelijke als moeilijke kunst. Moeilijke kunst: gemeentes en 
provincie ondersteunen ook kunstenaars die niet zo populair zijn. Je weet dat niet elke 
Brabantse theaterbezoeker moderne dans van het Tilburgs RAZ-ballet kan waarderen. 
Maar mensen moeten ook buiten de randstad naar moderne dans kunnen gaan. 
Politici moeten wel oppassen dat ze zich niet vertillen. Allemaal heel verheven, grote 
tentoonstellingen in de provincie. Alleen moeten politici de cursussen creatief schrijven 
in het buurthuis, die minder goed scoren in de krant, niet uit het oog verliezen.

P a r t ic u l ie r  in i t ia t i e f  is  m o o i, m a a r  w a t  do e  je  te g e n  sc h o u w b u r g e n  d ie  a lle e n  
g r o te  Joop v a n  d e n  E n d e sh o w s  bo ek en ?  R is ic o lo o s , m a a r  b e g in n e n d e  a r t ie s te n  
h ebb en  h e t n a k ijk e n .
Gemeenten kunnen en moeten voorwaarden stellen bij subsidieverstrekking. Niet alleen 
geld voor een Van den Endemusical, maar investeer als gemeente ook in een 
jeugdtheater.

Is e r  z o ie ts  a ls  e en  T ilb u r g s  c u ltu u r m o d e l?
In Tilburg moet kunst vernieuwend, niet even vanzelfsprekend zijn. Hierbij denk ik aan 
een tentoonstellingsruimte voor beginnende artiesten, onder andere van de Academie 
voor Beeldende Vorming (ABV). Met twee opleidingen voor kunstdocenten (ABV en 
Moller) heeft de gemeente ruimte om andere kunstlessen op school te geven. Er zijn 
plannen voor een professioneel Tilburgs theatergezelschap met vernieuwende 
toneelstukken.
Ik ben niet altijd even gecharmeerd van het Tilburgs budgetmodel. Nu is het bijna 
heiligverklaard. Natuurlijk, via het model krijgen mensen veel inzicht in de gemeentebe
groting. Toch is het onvoldoende op een flexibel cultuurbeleid berekend. Veel kunst en 
cultuur in de gemeente ligt vast bij officiële instanties, allemaal weinig spontaan.
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Als je in oktober onverwacht geld moet uitgeven, bots je vaak met de begroting die al 
in mei is vastgelegd. Ik heb het zelf meegemaakt als ik bijvoorbeeld voor een 
jongerenactiviteit f 20.000,- wilde uittrekken, vanwege onrust in een wijk. ‘Kon niet,’ was 
de reactie, ‘want dat laat uw budget niet toe.’ De ambtenaren wilden wel, maar zaten 
verstrikt in allerlei bureaucratische regels.

E en  m a n ie r  o m  k u n s t  d ic h te r  b ij m e n se n  te  b re n g e n , is  d e c e n tr a lis a t ie .G o e d  o f  
n ie t  g o e d ?
Onder twee voorwaarden, decentralisatie is niet altijd goed, anders versnipper je het 
cultureel aanbod. Mensen moeten weten in welk centrum ze terecht kunnen voor 
vragen. Verder moet een culturele voorziening professionals in dienst hebben om 
mensen te begeleiden. Het is niet mogelijk culturele professionals te leveren als de 
schaal te klein is.

W a t d e n k t u in  d a t g e v a l:  m o e t d e  T ilb u r g s e  m u z ie k sc h o o l in d e r d a a d  d e  w ijk e n  
in ?
Je kind moet wel een heel gedreven pianist zijn om steeds met de stadsbus van 
Reeshof naar muziekschool te reizen. Ja dus.

S ta a ts s e c r e ta r is  R ic k  ( 'T i lb u r g  is  g e e n  c u ltu r e e l  g h e t to  m e e r ')  v a n  d e r  P lo e g  
m a a k te  z ic h  in  z i jn  S ta te  o f  th e  u n io n  s te r k  v o o r  een  m in d e r  s c h e e f  s u b s id ie s te l 
sel: d e  o v e rh e id  le g t w e in ig  to e  o p  een  p o p c o n c e r t en  v e e l o p  op era . W a t v in d t  u  
v a n  z i jn  k r i t ie k ?
De verhoudingen zijn inderdaad zoek. 013 ziet er prima uit, fraaie opening, Ilse deLange 
was goed bij stem. Kortom: prima. Toch krijgt het popcentrum slechts zes ton subsidie. 
De schouwburg daarentegen staat voor zeven miljoen op de Cultuurrol van de 
gemeente. Terwijl de stad zoveel meer te bieden heeft dan theater en concertzaal.
Je hebt veel jongeren in de stad, doe er iets voor. 013 is een goede publiekstrekker, 
daar moet de gemeente Tilburg trots op zijn en waar nodig met geld over de brug 
komen. Het gemeentebestuur doet niet moeilijk over een vierbaansweg die het verkeer 
beter spreidt, maar ligt nog teveel dwars bij kunst en cultuur. Ook investeringen van 
blijvende waarde.

M o e te n  p o l i t ic i  w e l  o v e r  k u n s t  en  c u l tu u r  o o rd e le n ?
Ze moeten juist een oordeel over kunst hebben. Soms omdat standbeelden in de 
openbare ruimte staan of omdat een schilderij veel geld kost. Alleen moeten ze zich wel 
op de hoogte stellen en hun mening telkens onderbouwen. Voor standbeelden gelden 
bestemmingsplannen, voor schilderijen museumbudgetten.

O z v e n  v a n  O e r s  is  s tu d e n t  aa n  d e  F a c u lte i t  d e r  L e tte re n  v a n  d e  K a th o lie k e  
U n iv e r s i t e i t  B ra b a n t en  h o o fd re d a c te u r  v a n  h e t b la d  K ik .
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De zorg voor k w a lite it en 
pluriform iteit in het cultuurbeleid

H. Verdaasdonk
Het beleid dat op het ogenblik geldt is dat van de vorige staatssecretaris, Aad Nuis. Na 
de verkiezingen in 1998 werd hij opgevolgd door Rick van der Ploeg. Welk beleid deze 
wenst te voeren is nog onbekend.

Het huidige beleid is zeer breed. Het omvat vele aspecten van cultuur. Daardoor 
verschilt het radicaal van het kunstbeleid, zoals dat werd geformuleerd in de nota Kunst 
en kunstbeleid (1974) van de regering Den Uyl. Daar lag het accent op de bevordering 
van de productie van kunst (de bevordering van kwaliteit) en, vooral, op de bevordering 
van de deelname aan kunst. Het laatste oogmerk werd gezien als de oplossing van een 
spreidingsprobleem - conform de algemene doelstelling van de toenmalige regering tot 
spreiding van kennis, macht en inkomen. Uit de nota blijkt dat spreiding materieel dient 
te worden opgevat: enerzijds wordt de vraag gesteld of het net van culturele voorzie
ningen wel fijnmazig en bereikbaar genoeg is, anderzijds wordt, wanneer het gaat om 
de mentale toegankelijkheid van kunst, geopperd dat kunst op plaatsen wordt 
aangeboden waar dat niet gebruikelijk is (in gemeentehuizen). Deze manier van 
presenteren zou drempelverlagend moeten werken. In de nota wordt expliciet gesteld 
dat de mogelijkheden om het publiek voor kunst uit te breiden beperkt zijn.

De zorg voor kunstenaars en voor deelname aan cultuur zijn tegenwoordig onderdeel 
van een breed cultuurbeleid. Het omvat ook zorg voor de positie van het Nederlands in 
Europa, de kunsteducatie van jongeren en de stad als plaats die gevarieerde culturele 
voorzieningen biedt. Het huidige beleid is sterk politiek georiënteerd in de zin dat de 
gevolgde procedures een herhaalde weging omvatten van de verschillende belangen 
van culturele instellingen. Iedere instelling dient elke vier jaar een beleidsplan te 
schrijven voor de komende vier jaar. Dat plan wordt beoordeeld door de Raad voor 
Cultuur. Het advies van de Raad gaat naar de Staatssecretaris. Op basis van dat 
advies, en van de reacties van de betrokken instellingen op dat advies, maakt deze een 
definitief plan dat aan de leden van de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Zij nemen de 
definitieve besluitvorming voor hun rekening. Deze procedure wil openheid en 
pluriformiteit dienen.

Kenmerkend voor het streven naar pluriformiteit is ook de wens de beoordeling van 
kwaliteit zo veelvormig mogelijk te laten zijn. In de voorbereidende nota Pantser of 
ruggengraat (1995) zei Staatssecretaris Nuis dat hij vreesde voor een 'smaakmonopo
lie'. Kleine groepen experts zouden hun (homogene) opvattingen over kwaliteit opleggen 
aan de veelvormige kunstproductie. Om dit te ondervangen zouden de beoordelingsgre- 
mia breder moeten worden samengesteld. Niet alleen deskundigen, maar ook 
opdrachtgevers en gewone burgers moesten deel uitmaken van dergelijke commissies.
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Het punt bleek controversieel. Instellingen die kunst beoordelen lazen er wantrouwen 
in tegen de mate waarin zij hun besluiten op een brede en dynamische consensus 
baseerden. In zijn definitieve nota Pantser of ruggengraat kwam de Staatssecretaris niet 
op het 'smaakmonopolie' terug. Was het probleem opgelost? Of was er nooit een 
probleem geweest?

De laatste decennia is het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking gestegen. 
Wanneer de groep afnemers van het culturele aanbod groeit, heeft dat aanbod 
uiteenlopende smaken te bedienen. Een van de doelstellingen van het cultuurbeleid is 
om zoveel mogelijk verschillende groepen aan cultuur deel te laten nemen. In het licht 
van deze doelstelling is een 'smaakmonopolie' onwenselijk. Dat zou maar één 
homogene voorkeur honoreren - die van de experts.

De veronderstelling dat experts een smaakmonopolie in stand houden berust op de 
gedachte dat deskundigen een klein domein met elkaar delen en dat zij sterk 
overeenkomstige opvattingen over kwaliteit hebben. Dit zou variatie in de beoordelingen 
tegengaan. Nu zijn er factoren te noemen die deze variatie lijken te bevorderen. Ten 
eerste krijgen experts in iedere beoordelingsronde telkens andere projecten onder 
ogen. Ten tweede wisselen de beoordelingscommissies regelmatig van samenstelling. 
Wanneer deze factoren niet tot gevarieerde beoordelingen leiden, is dat omdat het 
oordeel van telkens andere experts zeer homogeen is. Is dit plausibel?

Experts nemen intensief kennis van het aanbod op een specifiek terrein van kunst. Hun 
voorkeuren zijn daardoor gedifferentieerder dan van degenen die de productie op dat 
terrein minder intensief volgen. Frequente museumbezoekers gaan niet alleen vaak 
naar tentoonstellingen; zij bezoeken ook vaker kleinere exposities (van minder 
gevestigde kunstenaars, van minder gevestigde genres) dan minder frequente 
museumgangers. Wie zich intensief voor poëzie interesseert, neemt niet alleen kennis 
van het werk van 'grote' dichters, maar ook van de productie van minder hoog 
aangeslagen auteurs (debutanten, beoefenaren van specifieke genres).1

De taak die experts in een beoordelingscommissie verrichten is uit te maken of een 
project wel of niet voor subsidie in aanmerking komt. Om deze taak uit te voeren, 
moeten verschillende stappen worden gezet. Allereerst dient uitgemaakt te worden of 
een project wel of niet tot het domein der kunst behoort. Luidt de beslissing negatief, 
dan is het project niet ontvankelijk. Het wordt dan niet beoordeeld. Wordt het project 
beoordeeld, dan dient uitgemaakt te worden onder welke subsoort het valt. Op basis 
van deze beslissing kan het gewogen worden ten opzichte van andere soortgelijke 
projecten die voorliggen en ten opzichte van ander soortgelijk werk, dat niet voorligt 
maar dat als tertium comparationis kan worden gebruikt. Bij het maken van dergelijke 
indelingen naar soort spelen zeer uiteenlopende overwegingen een rol. De Nooy heeft

1

Gegevens die deze stelling ondersteunen vindt men in: H. Verdaasdonk, C.J. van Rees, 
M. Stokmans, K. van Eijck en M. Verboord: The impact of experiential variables on 
patterns of museum attendance. The case of the Noord-Brabant Museum. Poetics 24 
(1996), pp. 181-202.
Liberté Egalité Fratemité 29 Kunst & Cultuur



laten zien dat groepen auteurs als producenten van soortgelijk of van verschillend werk 
worden beschouwd, op basis van de uitgeverij en de literaire tijdschriften waar dat werk 
verschijnt.2 Zonder twijfel spelen ook andere overwegingen een belangrijke rol: de 
typering die critici van eerder werk van de desbetreffende auteur hebben gegeven en 
de bijval (prijzen, mate aan aandacht in de media) die dat werk heeft gekregen. De 
Nooy vond ook dat andere groepen experts (bibliotheekmedewerkers, boekhandelaren, 
docenten VWO) zulke ovenwegingen niet hanteerden en tot veel globalere indelingen 
kwamen dan literaire critici.
Mijn stelling is dat deskundigen over een verfijnd vermogen beschikken om projecten 
naar soort in te delen. Hun consensus over het type waartoe een project behoort is 
redelijk homogeen. De weging naar kwaliteit - binnen iedere subsoort - is minder zeker. 
Zij vergt namelijk een beslissing over werk van specifieke kunstenaars waarmee een 
voorliggend project ten positieve of ten negatieve vergeleken kan worden. Een zeer 
moeilijk punt is hier de mate van gevestigdheid die men toekent aan de kunstenaar die 
een project indient. De beoordeling hiervan omvat onder meer een oordeel over de 
mate waarin eerder werk constante of juist wisselende kwaliteit vertoonde en over de 
mate waarin het voorliggend project zich positief of negatief onderscheidt van de eerder 
gerealiseerde kwaliteit. Hier zijn de kansen dat deskundigen met elkaar van mening 
verschillen aanzienlijk. Zulke meningsverschillen plegen te worden opgelost door 
eerdere beslissingen jegens het werk van de indiener in aanmerking te nemen en de 
bijval die dat eerdere werk bij andere deskundigen heeft geoogst.

Terug naar het probleem van het 'smaakmonopolie'. Het oordeel van experts omvat 
diverse aspecten. Deze leiden tot een uiteenlopende mate van homogeniteit in de 
beoordeling. Stel dat er een smaakmonopolie is. Komt dat tot stand doordat experts 
projecten niet ontvankelijk verklaren die, wanneer anderen worden ingeschakeld, wel 
beoordeeld zouden worden? Daar zijn geen aanwijzingen voor. Wanneer men meent 
dat een project ten onrechte geen subsidie krijgt, is dat niet omdat het project niet 
ontvankelijk is verklaard, maar omdat het project minder gunstig is beoordeeld ten 
opzichte van andere projecten. De beslissing van de experts om een project wel of niet 
tot een specifiek artistiek domein te rekenen lijkt niet controversieel. Anderen zullen 
sterk overeenkomstige beslissing nemen. Verbreding van de toelatingscriteria - dus een 
grotere pluriformiteit van de te beoordelen projecten - lijkt dus geen issue te zijn.
Het smaakmonopolie zou veroorzaakt kunnen worden doordat experts - binnen een 
specifiek artistiek domein - onvoldoende subsoorten onderscheiden. Een project wordt 
dan afgewezen omdat het niet met soortgelijke projecten vergeleken wordt. Wanneer 
men anderen de beoordeling laat uitvoeren - die het project wel kunnen indelen in de 
geëigende subsoort - geldt dat de totale indeling in subsoorten die zij ondernemen grote 
overeenkomt moet vertonen met die van de overige beoordelaars. Anders bereiken zij 
over geen enkel project een overeenkomstig oordeel. Dit betekent dat die anderen een 
intensieve ervaring moeten hebben met werk binnen het desbetreffende artistieke 
domein. Het onderzoek van De Nooy suggereert ook dat specifieke indelingen in 
subsoorten eigen zijn aan een bijzondere groep experts. Rekrutering van beoordelaars 
buiten deze groep vergroot de kans op meningsverschillen - er ontstaan moeilijk

2W. de Nooy: Richtingen & lichtingen. Literaire classificaties, netwerken, 
instituties. Proefschrift, Katholieke Universiteit Brabant, 1993.
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beslisbare discussies over werk waarmee een voorliggend project naar zijn aard en 
naar zijn kwaliteit vergeleken kan worden.
Het 'smaakmonopolie' zou tenslotte tot stand kunnen komen doordat experts te strak 
vasthouden aan eerdere oordelen over het werk van degenen die projecten indienen. 
Wie een paar maal afgewezen is, zou minder kans op een positief oordeel hebben dan 
wie eerder wel positief beoordeeld. Dit lijkt overigens een normale gang van zaken te 
zijn, dus een die niet specifiek geldt voor de kunstensector. Maar wanneer wij 
aannemen dat dit wel een probleem vormt, moet geconstateerd worden dat het niet 
inherent is aan expert-beoordelingen. Het probleem ontstaat wanneer de onzekerheid 
in de oordeelsvorming wordt opgelost door eerdere beslissingen zonder meer als maat 
te nemen voor nieuwe. Dat is een gebrek aan flexibiliteit en besliskunst. Het is zeker 
niet op te lossen door bij deze onzekerheid ten principale af te wijken van eerdere 
beslissingen.

Prof.dr. H. Verdaasdonk is werkzaam aan de Faculteit der Letteren van 
de Katholieke Universiteit Brabant bij het werkverband Marketing en 
Sociologie van het Boek.

Boekbespreking

M arokkaanse Jongeren
Ruben de Wit

Onlangs is burgemeester Patijn van Amsterdam begonnen aan een reeks van 
oriëntatiebezoeken. Met deze bezoeken beoogt hij zich nader te oriënteren op de 
landen van herkomst van de Amsterdamse bevolking. Zijn eerste bezoek bracht hij 
aan Marokko met een delegatie bestaande uit de wethouder belast met Minderheden
zaken, het jonge PvdA-raadslid Fatima Elatik en enkele ambtenaren.
De bevolking van Amsterdam bestaat voor 43 procent uit allochtonen, waarvan de 
Marokkanen weldra de grootste groep zullen zijn. Helaas schiet het integratieproces 
van deze groep niet erg op en is de criminaliteit onder de Marokkaanse jongeren 
relatief hoog. Het zoeken naar oplossingen is dus een absolute noodzaak, als we de 
criminaliteit willen terugdringen en radicalisering willen voorkomen. Helaas voorzag 
het oriëntatiebezoek van Patijn niet in oplossingen. Naar eigen zeggen was de reden 
van het bezoek: "het met eigen ogen aanschouwen van de streek waaruit velen van 
mijn stadgenoten vandaan komen." “Prachtig land. Heel aardige mensen. En lekker 
weer ook," zo vatte het Parool zijn bevindingen samen. Zelfs middelbare scholieren 
kunnen, mits zij Aardrijkskunde in hun pakket hebben, een genuanceerder oordeel 
geven over de situatie in Marokko. Dat beoog ik dus ook te doen. Ik probeer tevens 
enkele oplossingen aan te geven, welke aangedragen worden door de schrijver Ali 
Eddaoudi in zijn pas verschenen boek Marokkaanse Jongeren - daders of slachtof
fers?
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Marokko, het land van duizend en één nacht, is tien keer zo groot als Nederland. Het 
is een land met vruchtbare riviervlakten, dorre steppen, hoge gebergten en uitgestrek
te woestijnen. Marokko, het land dat als een kruispunt tussen Europa en Afrika, tussen 
de Atlantische Oceaan en de Middelbare zee ligt, heeft altijd aan veel buitenlandse 
invloeden blootgestaan: de Feniciërs, Romeinen, Arabieren, Spanjaarden en tenslotte 
de Fransen. Het land was vanaf 1912 en Frans protectoraat en werd in 1956 
onafhankelijk. In 1976 maakte het aanspraak op de Westelijke Sahara, waar het 
Spaanse protectoraat ten einde was gekomen. Dit leidde tot een nog steeds 
voortdurend guerilla-verzet van de bevrijdingsbeweging Polisario. Er is nog steeds 
geen oplossing gevonden en de Marokkaanse regering voert hier een ontvolkingspoii- 
tiek om de Polisario op de knieën te krijgen.
Koning Hassan II regeert over ongeveer 25 miljoen onderdanen, waarvan circa twee 
miljoen in het buitenland leven als gastarbeider. In de jaren '60 verschenen in 
Nederland de eerste gastarbeiders. Zij hadden zich meestal tot doel gesteld genoeg 
geld te verdienen om terug te keren naar Marokko en daar een bedrijfje op te zetten. 
Helaas bleef dit een droom voor de meesten. Een belangrijke reden hiervoor was de 
economische situatie in Marokko, dat zich net als zovele andere ontwikkelingslanden 
in een neerwaartse spiraal bevond.
De werkloosheid, de lage productie en lage inkomens leiden tot grotere armoede en 
dit wordt alleen maar versterkt door de explosieve bevolkingsgroei, gepaard gaande 
met een toenemende druk op het milieu, wat weer tot grote ontbossing en verwoestij
ning leidt.
Daarnaast wordt de bevolking dom gehouden door een kleine elite rond Koning 
Hassan II, die de buitensporige verschillen tussen rijk en arm 'wijselijk' in stand houdt. 
Zolang deze situatie blijft bestaan in Marokko, zullen de gastarbeiders niet terugkeren. 
Een andere reden waarom ze niet zullen terugkeren is te vinden in de gezinshereni
ging. De Marokkaanse kinderen hebben zich namelijk definitief gevestigd in Nederland 
en voelen zich in Marokko net zo min thuis als in Nederland. Hierover schrijft Ali 
Eddaoudi: "Enerzijds voel ik me volwaardig Marokkaans en anderzijds kan ik me vaak 
niet in mijn landgenoten verplaatsen en voel ik me meer thuis bij de Nederlanders." 
Vele Marokkanen verlaten hun school zonder diploma en één-derde van de jongeren 
in de gevangenis is Marokkaans. Een oorzaak hiervoor is volgens Eddaoudi het 
opvoedingspatroon. De ouders ontbreekt het namelijk nogal eens aan inzicht om een 
kind op een pedagogisch verantwoorde manier op te voeden. Problemen worden 
eerder met slaan dan met spreken opgelost en de vaders zijn autoritair, terwijl de 
moeders volgzaam zijn. Wat Eddaoudi vooral slecht vond, waren de toekomstver
wachtingen die de ouders van hun kinderen hebben: 'Jij komt toch nooit hogerop.' Dit 
leidt ertoe dat ook intelligente kinderen vaak zeer lage opleidingen volgen, wat weer 
verveling, schooluitval en andere nadelige effecten heeft.
Het inefficiënte Nederlandse justitiebeleid werkt criminaliteit onder Marokkaanse 
jongeren in de hand. Vele Marokkaanse jongeren die snel en makkelijk veel geld 
willen verdienen doen dit met de handel in drugs. Toen de softdrugs werden gedoogd, 
verrezen de coffeeshops als paddestoelen uit de grond. Het doel van het gedogen was 
het verminderen van de criminaliteit, maar het gevolg bleek dat de toegestane 
hoeveelheid aan softdrugs ruim overschreden werd, vaak met vele kilo's. Ook gebruikt 
men de hasj vaak ais dekmantel voor de handel in hard drugs. Wat dat betreft is 
Nederland veel te tolerant volgens Eddaoudi en kan men beter een voorbeeld nemen
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aan de Fransen, willen we onze normen niet nog meer laten vervagen en onze 
verdraagzaamheid niet laten uitmonden in onverschilligheid.
Volgens Eddaoudi wil de gemiddelde Nederlander helemaal geen multiculturele 
samenleving. Deze wil het liefst dat elke buitenlander zich zo snel mogelijk geheel 
assimileert in de Nederlandse samenleving en zijn eigen cultuur en/of godsdienst zo 
snel mogelijk afzweert.
Om tot oplossingen te komen zal er dus samengewerkt moeten worden. De 
Marokkaanse gemeenschap moet geactiveerd worden en op haar verantwoordelijk
heid in de toekomst gewezen worden. De Nederlandse overheid moet openstellen en 
streven naar eerlijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt. Ook kunnen we de 
Marokkaanse jongeren niet al hun criminele gedrag kwalijk nemen. Een kind is nu 
eenmaal niet zo geboren, maar is zo gemaakt en degenen die daarvoor verantwoorde
lijk zijn, moeten de moed verzamelen om corrigerend op te treden en hen een nieuwe 
kans te bieden.

R u b e n  d e  W i t  is  v o o r z i t t e r  v a n  J O V D  a fd e l in g  D e n  B o sch  e n  r e d a c te u r  v a n  
L ib e r té  E g a li té  F ra te rn ité .

Boekbespreking van
Publieke

verantwoordelijkheid
Eva Wilders

Zn d e  e r k e n n in g  v a n  h e t  f e i t  d a t  i n d iv id u e n  v o o r  h e t  b e r e ik e n  v a n  b e p a a ld e  d o e le n  
n ie t  u i t s lu i t e n d  k u n n e n  v e r tr o u w e n  o p  h u n  e ig e n  h a n d e l in g s v r i jh e id ,  m a a r  d a t  e r  
z a k e n  v a n  a lg e m e e n  b e la n g  z i jn  d ie  o v e r h e id s o p tr e d e n  n o d ig  m a k e n  e n  d a t  j u i s t  o o k  
h e t  w a a r b o r g e n  v a n  d e  in d iv id u e le  v r i jh e id  een  k w e s t ie  i s  v a n  h e t  h o o g s te  a lg e m e e n  
b e la n g , l i g t  a l  b e s lo te n  d a t  v e r a n tw o o r d e l i jk h e id  z ic h  n ie t  e n k e l  o p  h e t  e ig e n  le v e n  
k a n  r ic h te n . A l s  e r  n a a s t  e e n  p r i v a t e  s fe e r  e e n  p u b l ie k e  s fe e r  is , m o e t  e r  n a a s t  d e  
p r i v a t e  v e r a n tw o o r d e l i jk h e id  ook  een  p u b l ie k e  v e r a n tw o o r d e l i jk h e id  b e s ta a n .'  Aldus 
de inleiding van Publieke verantwoordelijkheid, een uitgave van de Prof. Mr. B.M. 
Telderstichting ter gelegenheid van het tiende lustrum van de VVD. In de bundel wordt 
in twaalf artikelen de notie 'publieke verantwoordelijkheid' behandeld. De inleidende 
zinnen geven direct de breedte van de discussie aan: opvattingen variërend van 
klassiek-liberaal tot communautair passeren de revue.

Bestaat er een publieke verantwoordelijkheid en wie draagt deze verantwoordelijk
heid? Het zijn twee interessante vragen, die het startpunt vormen voor een belangrijke
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discussie binnen het liberalisme. In de jubileumbundel wordt door twaalf auteurs, van 
politici en hoogleraren tot studenten, een poging gedaan op deze vragen een 
eigentijds antwoord te geven. De samenstellers van de bundel, K. Groenveld en P. 
van Schie, hebben geprobeerd aansluiting te zoeken bij verschillende actuele thema's: 
de artikelen handelen over publieke verantwoordelijkheid op het terrein van de zorg, 
het ondernemerschap, de journalistiek, de politiek-ambtelijke verhoudingen, het 
burgerschap enz. Daarbij hebben Groenveld en Schie de bundel zo opgezet dat 
telkens twee auteurs over één onderwerp aan het woord komen.

Een goede basis om de bundel mee te beginnen, is het artikel van de filosoof 
Van Haersolte. Zoals hij zelf zegt wordt een filosoof niet betaald om vragen te 
beantwoorden, maar om ze te stellen. Een antwoord op de vraag of het actuele 
natuur- en cultuurbeleid 'moreel' genoeg is om door de overheid te worden behartigd, 
zul je in dit artikel dan ook niet aantreffen. Wel wordt hier schematisch uiteengezet wat 
verantwoordelijkheid is, wie verantwoordelijkheid neemt, aan wie verantwoordelijkheid 
wordt afgelegd en wanneer verantwoordelijkheid wordt afgelegd. Schema's die handig 
zijn om in het achterhoofd te houden bij het lezen van alle andere artikelen.

De bundel Publieke verantwoordelijkheid bevat vele interessante artikelen en 
uitspraken, die hier niet allemaal besproken kunnen worden. Ik wil nu kort een tweetal 
vragen die mijn aandacht hebben getrokken aanstippen om daarna uitvoeriger in te 
gaan op de thema's: 'liberalisme en verantwoordelijkheid' en 'verantwoordelijkheid 
voor toekomstige generaties'.

Allereerst de vraag van U. Rosenthal. De vraag die hij stelt heeft te maken met 
zijn stelling dat de zogenaamde nieuwe machten (ambtenaren, belangenorganisaties 
en organisatie- en adviesbureaus) controleerbaar zouden moeten zijn en verantwoor
delijkheid zouden moeten afleggen. In het rijtje van machten plaatst Rosenthal ook de 
media. Hij stelt dat de media steeds meer macht uitoefenen en dat de grote vraag luidt 
hoe deze macht gecontroleerd zou kunnen worden en verantwoordelijkheid zou 
kunnen afleggen, net als de andere machten in de samenleving. 'Welke institutie is de 
samenleving zou de controle op de media moeten en kunnen uitvoeren?' is de vraag 
die hij zich expliciet stelt. Dit is een opmerkelijke vraag, die in contrast lijkt te staan met 
de strekking van het artikel van G.A. van der List. Deze betoogt immers dat een het 
nut van een gedragscode in de journalistiek onduidelijk is.

De tweede vraag die mijn aandacht heeft getrokken, heeft te maken met het 
thema gezondheid, een interessant en bovendien zeer actueel thema. De vraag luidt: 
mogen mensen zich schaden door een ongezonde levensstijl en mogen mensen 
gedwongen worden tot een verantwoord gebruik van de gezondheidszorg? Een 
antwoord is moeilijk geven, te meer daar over gezondheid en ziekten meer onbekend 
dan bekend is.

Liberalisme en verantwoordelijkheid
De notie 'publieke verantwoordelijkheid' is nauw verbonden aan de notie 'publiek 
belang', in de ogen van vele liberalen is 'publiek' of 'maatschappelijk belang' echter 
een problematisch begrip. Een publiek belang en een publieke verantwoordelijkheid 
lijken immers in strijd met de liberale uitgangspunten van individualisme en eigen 
verantwoordelijkheid. Binnen het klassiek liberalisme bijvoorbeeld is er nauwelijks 
plaats voor een 'maatschappelijk belang'. Volgens het klassiek liberale model is de 
samenleving er het meest bij gebaat als ieder individu tracht zijn eigen nut te 
maximaliseren. Het eigenbelang en het belang van anderen mogen dan wel vaak

Liberté Egalité Fratemité 34 Kunst & Cultuur



tegengestelden lijken, in werkelijkheid wordt het belang van anderen dikwijls het beste 
gewaarborgd als het eigenbelang de ruimte wordt gelaten. Dit impliceert dat burgers 
een maximale vrijheid behoren te krijgen om hun eigen belangen na te kunnen 
streven, een vrijheid die slechts doorkruist wordt door het schadebeginsel. Verant
woordelijkheid is in de opvatting van het klassiek liberalisme in eerste plaats dan ook 
individuele verantwoordelijkheid. Als de verantwoordelijkheid verder reikt dan het 
eigen welbevinden en iedereen verantwoordelijk is voor allerlei andere zaken dan de 
eigen, voelt men de verantwoordelijkheid op den duur niet meer. Ook niet voor het 
eigen welbevinden, met alle consequenties van dien. Maatschappelijke verantwoorde
lijkheid is in het klassiek liberalisme dus niet alleen ongewenst, het is zelfs een 
probleem.

In het slotartikel van de bundel betoogt F. Bolkestein nu dat het klassiek 
liberale model wat betreft verantwoordelijkheid een tegenstrijdigheid bevat. Hij toont 
aan dat het klassiek liberalisme een samenleving veronderstelt waarin burgers wel 
degelijk maatschappelijke verantwoordelijkheid erkennen. Zonder consensus overeen 
aantal normen en waarden, kunnen de transacties, die het resultaat zijn van het 
streven van de betrokkenen naar eigen nutsmaximalisatie, niet plaatsvinden. Liberalen 
moeten bepaalde omgevingsvoorwaarden, waarbinnen individuen in vrijheid hun 
keuzen kunnen maken, essentieel achten. Daar de omgevingsvoorwaarden door 
menselijk gedrag worden bepaald, zijn bepaalde gedragingen te prefereren boven 
andere. Liberalen staan dus niet neutraal ten opzichte van de manier waarop 
individuen hun leven inrichten! En het individu kan zich bij zijn keuzen niet alleen laten 
leiden door zijn eigenbelang, maar moet ook zijn ogen gericht houden op het 
algemene belang.

Verantwoordelijkheid voor de toekomst
Opvallend in de bundel is het artikel Verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties 
van Van der Dussen. Waar andere artikelen ingaan op maatschappelijk brandende 
kwesties, gaat het hier om verantwoordelijkheid op de langere termijn. Het gaat om 
verantwoordelijkheid voor de toekomst.

De belangrijkste vraag die in dit kader gesteld wordt, is: hebben wij een 
verantwoordelijkheid jegens toekomstige generaties? Van der Dussen beantwoordt 
deze vraag positief. Een rationele fundering voor deze mening kan hij echter moeilijk 
te geven. Van der Dussen noemt als argument 'de idee van de mensheid', de idee dat 
wij de erfgenamen van de mensheid zijn en ervoor dienen te zorgen dat de mens blijft 
voortbestaan en dat de menselijke ontwikkeling zich kan blijven ontwikkelen. Maar 
deze verantwoording is onbevredigend en laat een knagend gevoel achter.

In de hoop toch een rationeel argument te kunnen geven, begeeft Van der 
Dussen zich op het pragmatische terrein. Verantwoordelijkheid is gekoppeld is aan de 
vraag: voor of aan wie? Verantwoordelijkheid voor de toekomst is verantwoordelijkheid 
aan 'onbekenden'. Deze verantwoordelijkheid kan nooit (wettelijk) afgedwongen 
worden door het evidente tijdsverschil. Het lijkt een morele verantwoordelijkheid, maar 
hele wereld-generaties moreel verantwoordelijk stellen is nogal zinloos. Terug naar 
het idee van verantwoording voor onbekenden: in onze huidige samenleving dragen 
wij ook verantwoording voor vreemden, nl. voor mensen van andere maatschappijen 
en culturen (denk bijvoorbeeld aan Derde-Wereldlanden). Deze verantwoordelijkheid 
is gebaseerd op medemenselijkheid (om humanitaire redenen) of op rechtvaardigheid. 
Echter, omdat de verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties moeilijk in
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humanitaire zin kan worden opgevat, moet deze eventueel in de idee van rechtvaar
digheid worden gezocht.

Op dit punt aangekomen haait Van der Dussen Rawls en zijn 'veil of 
ignorance' aan om na te gaan hoe het begrip 'rechtvaardigheid' invulling zou kunnen 
krijgen. Rawls geeft echter geen oplossing voor het probleem van de rechtvaardige 
verhoudingen tussen verschillende maatschappijen binnen één generatie, noch voor 
het probleem voor de verhoudingen tussen de verschillende generaties binnen 
eenzelfde maatschappij, laat staan voor die tussen verschillende generaties waarbij 
verschillende maatschappijen betrokken zijn. Dit is logisch daar aan het uitgangspunt 
van gelijkwaardigheid en wederkerigheid niet voldaan wordt; er is sprake van 
eenrichtingsverkeer m.b.t. de toekomst.

Van der Dussen stelt dan dat we niet moeten proberen de toekomst 
inhoudelijk te bepalen. Dat zou ethisch onjuist zijn, omdat iedere generatie het recht 
heeft een eigen invulling te geven aan de idee van 'het goede leven'. Bovendien is het 
onmogelijk de toekomst inhoudelijk te bepalen, doordat de mogelijkheid een zinvolle 
relatie te leggen tussen het verleden en de toekomst wegvalt en doordat de snelheid 
van het historisch proces toeneemt, is er sprake van een snel uiteengroeien van 
verleden en toekomst. Het verleden verdwijnt steeds sneller uit ons gezichtsveld, 
terwijl de toekomst steeds sneller dichterbij komt. Het heden - de synthese tussen 
verleden en toekomst - beslaat een alsmaar kortere tijd, zodat er sprake is van een 
elkaar in versneld tempo opvolgende hedens, waartussen nauwelijks nog een relatie 
bestaat. Door het gebrek aan mogelijkheden verleden en toekomst op een zinvolle 
wijze met elkaar te verbinden, gaan deze ontwikkelingen gepaard met een gebrek aan 
oriënteringsvermogen en zelfs een toenemend gevoel van desoriëntatie en 
onzekerheid.

Desondanks is er volgens Van der Dussen een aantal punten waarvan we met 
zekerheid kunnen zeggen dat zij ook voor de toekomstige generaties van belang 
zullen zijn. Ten eerste noemt Van der Dussen het verleden. Voor elke oriëntatie in het 
heden is het verleden van belang. Wij dienen dus op een verantwoorde wijze met ons 
verleden om te gaan. Musealisering, zoals we die heden ten dage kennen, is dus niet 
alleen voor onszelf van belang, maar ook voor de toekomstige generaties. Een 
verdwenen monument, stadsbeeld of landschap is straks niet alleen voor ons, maar 
ook voor hen verdwenen. Verder zullen de toekomstige generaties er ook niet bij 
gebaat zijn als bepaalde grondstoffen uitgeput zouden raken, het natuurlijk milieu 
onherstelbare schade aangebracht zou zijn of als bepaalde diersoorten verdwenen 
zouden zijn.

Van der Dussen besluit haar artikel met de stelling dat slechts weinig politiek 
filosofen zich gewaagd hebben aan het formuleren van een visie op verantwoordelijk
heid voor de toekomst. Toch lijkt een visie op deze verantwoordelijkheid nodig. De 
filosoof Edmund Burke spreekt in dit verband van de maatschappij als contract en zegt 
dan dat dit partnerschap 'becomes [...] not only between those who are living, but 
between those who are living, who are dead, and those who are to be bom. Each 
contract of each particular state is but a clause in the great primaeval contract of 
eternal society'. Hoe de toekomst van de samenleving er ook uit moge zien, het is een 
contract dat wij steeds verlengen en als het liberalisme de toekomst heeft, is het ook 
mede voor de toekomst voor verantwoordelijk.

Publieke Verantwoordelijkheid zit boordevol met opvallende teksten en 
uitspraken, die het overwegen waard zijn. Het is een bundeling van uiteenlopende
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artikelen. Het contrast dat telkens door twee auteurs binnen één onderwerp wordt 
opgeroepen, maakt de bundel spannend. De tijd zal moeten leren welke auteurs gelijk 
hebben, of om met de woorden van Bolkestein af te sluiten: 'De moraal die [de 
evolutie] overleeft is die welke het beste past bij de steeds wisselende omstandighe
den.'______________________E v a  W ild e r s  is  o u d -r e d a c te u r  v a n  L ïb e r té  E g a li té  F ra te rn ité .

Interview met Bert Bakker

"We willen vooraan staan in 
het debat, spraakmakend 
opereren, assertief zijn. "

Fred Toetenel
Sinds kort heeft de D66 TK-fractie een nieuwe vice-fractievoorzitter: Bert Bakker, 40 
jaar. Bert Bakker was vroeger woordvoerder van de SER en profileerde zich in de 
vorige kamerperiode vooral op sociaal-economische issues, zoals het armoedebeleid 
en de CAO's. Tegenwoordig is hij - naast vice-fractievoorzitter - ook woordvoerder 
financiën.

Fred Toetenel: Hoeveel drukker en hoe anders is uw rol nu?

Bert Bakker: Ja, het is drukker, een grotere portefeuille en daarnaast de "nieuwe" baan 
van vice-voorzitter van de fractie. Zo voelt het ook, als een nieuwe baan. Ik zat in de 
vorige periode ook al in het fractiebestuur (als penningmeester), maar nu is het zaak 
om echt het gehele veld van actualiteit en belangrijke politieke onderwerpen te kunnen 
overzien. Om Thom de Graaf te ondersteunen, om ook intern een goede rol te kunnen 
vervullen in de besluitvorming en het management van de fractie, en om het op elk 
moment te kunnen overnemen als Thom afwezig is. Heel druk dus, ook al omdat we 
hebben besloten om veel in de partij te investeren. Er te zijn, als mensen om ons 
vragen. Er is daar veel achterstallig onderhoud, veel kritiek en klachten over de 
ontoereikende communicatie. We proberen dat anders te doen, en dat betekent dat 
we veel het land in gaan. Overigens heb ik geen klachten; het is een van de leukste 
banen die er bestaat, dus ik wil niet de indruk wekken dat ik het te druk zou hebben, 
dat ik eronder gebukt zou gaan. Integendeel, we hebben in deze ronde veel nieuwe 
kansen, en we willen ze grijpen ook. Dat is een goede motivatie.

FT: U bent woordvoerder op sociaal-economisch terrein en niet op het gebied van de 
kroonjuwelen. D66 heeft op sociaal-economisch terrein altijd veel ideeën gehad, vindt 
u dat dit voldoende belicht is geworden binnen de partij en buiten de partij (pers)??
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BB: Ik ben blij dat je vindt dat D66 altijd veel ideeën op sociaal-economisch terrein 
heeft gehad. Dat vind ik ook, maar ik hoor ook nog wel eens verwijten op dat punt. Dat 
komt voort uit het verleden. D66 is in de jaren zestig begonnen als democra- 
tie-beweging, in de jaren zeventig is daar het milieu als item aan toegevoegd, en pas 
in de jaren tachtig is het programma van de partij op alle terreinen volledig uitgewerkt, 
ook op sociaal-economisch terrein. Toch herkennen mensen D66 vooral aan 'typische' 
D66-issues; democratisering, milieu, volksgezondheid, euthanasie. Op soci
aal-economisch terrein zijn we typisch sociaal-liberaal; voor een gezonde en flexibele 
economie en arbeidsmarkt, maar ook veel aandacht voor de mensen die het niet zelf 
kunnen trekken. En dan ook weer op een manier die erop is gericht mensen zo snel 
mogelijk weer het stuur in eigen handen te geven - niet afhankelijk maken van 
subsidies en kunstbanen, maar toerusten om het weer op eigen kracht te kunnen. En 
uiteraard, als sluitstuk, een goede zorg voor de mensen die dat ook dan nog nodig 
hebben. Daar kun je dan ook ruimhartig in zijn, vechten voor verbeteringen. We zijn 
dus in sociaal-economisch opzicht niet een grijs compromis tussen 'links' en 'rechts', 
al is het wel zo dat de basis-identiteit van andere partijen meer op het sociaal- 
economisch terrein ligt. Maar juist daarom zoeken we naar het radicale: individualise
ring, democratisering ook in de bedrijven, een flexibele arbeidsmarkt en een goed 
armoedebeleid, en zo voorts. En ook op dit terrein geldt: uitgerekend D66 wil de slag 
maken naar de 21e eeuw. Vroeger, in de 19e eeuw, moest je tegen arbeid worden 
beschermd, nu en in de toekomst beschermt het werk je juist tegen uitsluiting en 
isolement. Maar wel in de goede balans, dus ook met ruimte voor iedereen om andere 
taken in het leven te vervullen: de opvoeding van kinderen, de zorg voor zieke 
familieleden, een sabbatsjaar. Gelukkig hebben we nu een uitstekende staatssecreta
ris, Annelies Verstand, die daaraan al haar aandacht kan besteden. Op dit punt heeft 
Nederland veel in te halen, en dat moet er nu maar eens van komen. Zodat we 
modern de 21e eeuw in kunnen.

FT: Laten we eens kijken naar de politiek en de profilering van D66. Het meest 
klassieke verwijt aan de vorige TK fractie en aan de ministersploeg in Kok-I is dat D66 
zo weinig zichtbaar of misschien wel te paars was. Als ik de afgelopen 2 maanden kijk 
naar de fractie, dan hoor ik toch meer een eigen geluid (aankoop Mondriaan schilderij, 
Schipholdebat). Heeft deze fractie meer behoefte aan profilering?

BB: De huidige fractie heeft niet alleen behoefte aan profilering, want dat had de 
vorige ook wel. De fractie heeft gewoon besloten dat we een scherpere koers varen. 
Het accent is echt verschoven. Natuurlijk zullen we ook nu zorgen om een goede rol 
te spelen in het landsbestuur, om daarin een vruchtbare rol te vervullen als fractie. 
Maar we cijferen onszelf niet langer van de kaart, integendeel. We willen juist vooraan 
staan in het debat, spraakmakend opereren, assertief zijn. Zonder twijfel te wekken 
aan onze steun aan het kabinet, is het niet zo dat het feit dat wij eraan deelnemen 
betekent dat alles wat het kabinet doet welgedaan is. Ze moeten onze steun steeds 
weer verdienen, en we durven er een stuk onafhankelijker tegenover te staan. Een 
beetje meer lef dus, een beetje meer actie. En gelukkig zie je daarvan ook al de 
resultaten, en hoor ik het ook terug uit de partij; men herkent dat. Alleen zijn we er nog 
lang niet, dit is pas het begin. De volgende stap is echt weer leidend te worden in het 
bepalen van de politieke en maatschappelijke agenda. Door naar de volgende eeuw 
te kijken, en daarin onze thema's te vinden. Te laten zien wat ons sociaal-liberalisme
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in de 21e eeuw te bieden heeft. Te zoeken naar de radicale veranderingen die op 
sommige terreinen ook nodig zijn. Kortom, door ons opnieuw te laten inspireren door 
de feiten en de problemen en trends van deze tijd, van de jaren negentig, en van het 
begin van de volgende eeuw.

FT: Opschudding vindt dat de D66 congressen een stuk politieker moeten worden. 
Zo stelt Opschudding dat de sociale functie van de Congressen nu vooropstaat en dat 
de politieke functie enigszins naar de achtergrond verdwijnt. Opschudding wil dat 
gekozen vertegenwoordigers op landelijk en Europees niveau een jaarverslag 
opstellen en dat dit jaarverslag - wat de leden van tevoren hebben ontvangen - wordt 
besproken op het congres en dat er zo een regelmatige terugkoppeling komt tussen 
volksvertegenwoordigers en leden. Deelt u deze opvattingen van Opschudding? Hoe 
ervaart u zelf congressen: als een gebeurtenis waar u snel allerlei mensen kunt 
spreken of meer als een politiek besluitvormende gebeurtenis??

BB: Ik ben heel blij met Opschudding, en ik denk ook dat de hele fractie dat zo ziet. 
Niet om het initiatief dood te knuffelen, maar om het krachtig te ondersteunen. Het 
werd wel tijd dat een groep jonge, positieve mensen de knuppel in het hoenderhok 
gooide. Het hoenderhok van regelaars, die, overigens met alle goede bedoelingen, 
ons hebben opgezadeld met onwerkbare reglementen, die heel democratisch lijken, 
maar per saldo de politieke discussie vaak doodslaan. Als je nu een goed idee hebt, 
mag je blij zijn als het op het voorjaarscongres in 2000 kan worden besproken, want 
zo liggen die termijnen. Daar moet rigoureus in gekapt worden. Dat maakt congressen 
interessanter, en meer besluitvormend, en daarmee ook belangrijker voor de actuele 
politiek. De sociale functie van congressen is trouwens ook belangrijk, het is de plaats 
waar mensen elkaar ontmoeten, bijpraten, en waar leden van D66 de vertegenwoordi
gers op alle niveaus kunnen aanspreken - en dat ook veelvuldig doen. Maar soms 
wekt het ook wel eens de indruk van een ons-kent-ons-sociëteit. Dat is heel gezellig, 
maar het nodigt niet uit om op congressen de politieke discussie aan te gaan. En dat 
moet wel gebeuren. Een jaarverslag vind ik ook een prima idee - misschien al wel over 
1998 te realiseren als het om de Tweede-kamerfractie gaat. We moeten wel een vorm 
kiezen die het ook zinvol maakt om over zo’n jaarverslag te praten, waarin het dus niet 
alleen maar terugkijken is, maar ook de actualiteit beslaat.

FT: Welke rol ziet u voor Opschudding in de komende twee jaar?

BB: Opschudding heeft zich tot dusver sterk gericht op de organisatie en de cultuur 
van de partij. Ik vind dat heel belangrijk, en ik hoop dat het tot resultaten leidt. De 
volgende stap is volgens mij de inhoud: wat is de visie van de jonge generatie D66ers 
op de komende tien, twintig jaar. En ik hoop dat uit Opschudding ook mensen 
voortkomen die zelf verantwoordelijkheid gaan dragen. In de besturen van D66, of als 
volksvertegenwoordiger, op alle niveaus. Daar kunnen we altijd mensen gebruiken, 
mogen we geen talent laten liggen. Organisatie, ideeën en dan meedoen; de manier 
om D66 echt millenniumproof te maken.

F r e d  T o e te n e l is  h o o fd re d a c te u r  v a n  R o u te  6 6 , d e  u i tg a v e  v a n  O p s c h u d d in g .
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"De krijgsmacht is geen zwemvest dat 
je  laat leeglopen, weglegt en zodra je  
het nodig hebt snel even opblaast."

Interview met de heer Voorhoeve
Cedric P. Stalpers

Naast zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer, is prof.dr.ir. Joris Voorhoeve 
hoogleraar Internationale Organisaties aan de Faculteit Bestuurskunde van de 
Rijksuniversiteit Leiden. Volgend semester zal hij eveneens enkele hoorcolleges 
verzorgen. De heer Voorhoeve was fractieleider van de W D  in de Tweede Kamer ('86 
tot '90), directeur van instituut Clingendael ('90 tot '94) en vervolgens minister van 
defensie in het eerste paarse kabinet. Momenteel is hij kamerlid voor de VVD, belast 
met defensie en ontwikkelingssamenwerking. LEF sprak met hem op zijn kantoor in 
het gebouw van de Tweede Kamer.
Wanneer is uw politieke betrok
kenheid ontstaan?
Midden jaren zestig, toen ik land
bouweconomie studeerde in W a p e 
n in g e n . Ik kreeg belangstelling voor de 
Noord-Zuid problematiek en werd 
daardoor geïnteresseerd in internatio
nale betrekkingen. Via dat vak raakte 
ik betrokken bij de politiek.
Wat sprak u het meeste aan in het 
liberalisme?
De nadruk op eigen verantwoordelijk
heid. In de zestiger en zeventiger jaren 
was er in Nederland veel belangstel
ling voor het socialisme en werd er 
overdreven veel aandacht besteed aan 
de verantwoordelijkheid van de over
heid, terwijl de bron van maatschappe
lijke vooruitgang niet de overheid 
maar het optreden van individuen is.
En wat mij aanspreekt in het liberalis
me is het streven de samenleving zo in 
te richten dat mensen op hun eigen verantwoordelijkheden worden aangesproken.
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U bent kort lid geweest van D66. Waarom bent u overgestapt naar de WD? Van '69 tot de zomer van '71 ben ik lid geweest van D66. In de zomer van '71 werd er 
een verkiezingsaccoord gesloten met de PvdA. Men ging dus al voor de verkiezingen 
een band met de PvdA aan en sloot samenwerking met de VVD uit. Dat vond ik geen 
verstandige keus en dat gaf mij aarzelingen. De tweede reden was dat ik in de zomer 
van '71 vertrok naar de V.S. Vier jaar ben ik geen lid geweest van een politieke partij. 
Daarna heb ik de beginselverklaringen en de verkiezingsprogramma's van alle 
politieke partijen opgevraagd en met elkaar vergeleken. Wat me niet aansprak heb ik 
afgestreept en al snel kwam ik bij de W D  uit. Het was een soort vergelijkend 
warenonderzoek.
Wat vindt u van het initiatief Opschudding om D66 om te vormen tot een 
sociaal-liberale partij?
De term sociaal-liberaal is mooi. Ik heb deze term zelf ook vaak gebruikt, maar of het 
initiatief Opschudding tot iets anders dan onrust in D66 leidt laat zich nog bezien.
In hoeverre voelt u zich als sociaal-liberaal thuis binnen de W D, een partij 
die enkele conservatieve kenmerken heeft?
Ik kan me goed vinden binnen de VVD. De beginselen van de partij zijn sociaal 
liberaal. Het partijprogramma ook. Ik heb geen problemen met sommige aspecten van 
het conservatisme, want behouden wat is opgebouwd en nog goed is, is verstandig. De 
sterk sociaal-liberale kenmerken van de Nederlandse maatschappij moeten verder 
uitgebouwd en beschermd worden tegen erosie.

Je ziet met name op het gebied van veiligheid en burgerschapszin dat er 
verzwakkingen plaatsvinden. Er is veel criminaliteit. De nadruk op rechtsorde, 
burgerzin en veiligheid noemt men conservatief, maar veiligheid is de allerbelangrijk
ste sociale voorziening die een staat - in binnen- en buitenland - te bieden heeft. De 
kerntaak van iedere overheid is geweldpleging tegen burgers voorkomen.
Gerry van der List beklaagde zich er recentelijk over dat de sociaal-liberale 
vleugel binnen de W D  zich te weinig laat horen. Verandert dit nu u in de 
kamer zit?
Ik geloof niet dat het waar was, wat hij zei. Ik heb de meer filosofische onderbouwing 
van mijn visie op het liberalisme op verschillende gelegenheden uiteengezet; in de 
periode '86 tot '89 toen ik fractievoorzitter was en in '95 met Labiele Vrede. Er zijn ook 
anderen die op die punten naar voren zijn getreden. Daar komt bij dat er in het 
algemeen heel weinig discussie over politieke filosofie plaatsvindt. Die ontideologise
ring is zover doorgegaan dat het politieke debat vooral nog gaat over bescheiden 
marges van het praktische beleid. Dat is niet iets waar ik me zorgen over maak. Het 
heeft voordelen. Verheven beschouwingen worden snel teruggebracht tot wat ze in 
concreto betekenen voor een vraagstuk. Het nadeel is dat door deze concreetheid en 
zakelijkheid de grote lijnen en filosofische verschillen onder het stof dreigen te raken 
en dat heeft op den duur invloed op de belangstelling die mensen voor de politiek
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hebben. De teruglopende lidmaatschappen van politieke 
partijen zijn een onderdeel van de verzakelijking van alles.
Op welke thema's moet het liberalisme zich in de 
toekomst richten?
Ik heb daar in het verleden verschillende dingen over 
gezegd en zou nu de filosofische bakens niet willen verzet
ten. Ik ben nu als kamerlid meer praktisch bezig. De meest 
belangrijke thema's voor mij zijn veiligheid en onderw ijs. Mag 
ik een voorbeeld geven? Tweede dagen geleden stond het 
bericht in de krant dat een taxichauffeur zag dat vijftig 
scholieren een oudere man onder de voet liepen. De chauf
feur hielp de man overeind en sprak de scholieren op hun 

gedrag aan. Vervolgens hebben zij de chauffeur bont en blauw geslagen. Dat is een 
klein incident dat aantoont dat er in het onderwijs en de opvoeding ernstige 
mankementen zijn met betrekking tot het verantwoordelijkheidsbesef, gewetensvor
ming en de zorg voor veiligheid voor elkaar. Als jongeren eenmaal een bepaalde 
leeftijd bereikt hebben is er aan gewetensvorming en burgerschap niet veel meer te 
doen. De eerste tien levensjaren zijn daarvoor het belangrijkst. Mevrouw Sorgdrager 
zei dat vijftien procent van de jongeren ernstige gedragsstoornissen heeft. Dat is een 
groot risico voor de maatschappij. Veiligheid en onderwijs zijn voor mij van 
overwegend belang. Deze thema's vind ik belangrijker dan bijvoorbeeld de groeivoet 
of de fysieke infrastructuur.
De JOVD bestaat volgend jaar 50 jaar. Heeft u veel contact gehad met de 
organisatie?
Ik ben enkele keren uitgenodigd te komen spreken en heb veel besturen gesproken. 
Zeer positief vind ik de politieke en maatschappelijke betrokkenheid. Het is een 
belangrijke kweekvijver voor politiek en bestuurlijk talent voor de toekomst.
Wat vond u minder positief?
Soms kwamen gekke studentikoze gedachten omhoog die gepresenteerd werden alsof 
men een nieuwe ontdekking had gedaan.
Als u terugkijkt op vier jaar paars, vindt u dan dat het een echt ander 
kabinet is geweest dan de eerdere met het CDA?
Ja, de sfeer en samenwerking op persoonlijk vlak was heel goed in het eerste paarse 
kabinet. De sfeer was open en zakelijk, zeker vergeleken met Lubbers II. Daarin waren 
de onderlinge verhoudingen niet goed. Daarop is het ook in '89 stukgelopen.
Hoe evalueert u de afschaffing van de dienstplicht? Ik hoor tegengestelde 
berichten over het succes van dit besluit.
Ik ben er zeer positief over, want we hebben nu niet meer zulke grote landstrijdkrach
ten nodig als vroeger. Doorgaan met de dienstplicht zou hebben geleid tot een vreemde
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rechtsongelijkheid tussen mensen die wel moeten opkomen en zij die niet hoeven op 
te komen, omdat er geen behoefte aan hen is. Dienstplicht is een belastingheffing in 
fysieke zin. Voor de dienstplicht geldt - net als voor reguliere belastingen - dat het 
principe gelijke heffingen in gelijke gevallen gehandhaafd moet worden. Daarom is 
gekozen voor een kleinere groep militairen die zelf voor het beroep kiest, tegen een 
regulier salaris.

De tweede reden om de dienstplicht af te schaffen is dat het moeilijk is om 
dienstplichtigen uit te zenden voor vredestaken, die niet de veiligheid van het eigen 
land of dat van bondgenoten betreffen.
Momenteel is er een discussie gaande over de zin van de krijgsmacht. Is er 
met het wegvallen van het Warschaupact en een mogelijk geringe publieke 
steun voor vredestaken wel een functie voor de krijgsmacht?
Een krijgsmacht is altijd nodig en heeft drie taken: de veiligheid van het land en onze 
bondgenoten, vredesoperaties en hulp en steun aan de rest van de samenleving, zoals 
bij rampen. De aandacht van de politiek en de publieke opinie schommelt altijd. Men 
kan niet de waan van de dag volgen en gaan inkrimpen, want de krijgsmacht kun je 
niet van de een op de andere dag nieuw leven inblazen. De krijgsmacht is geen 
zwemvest dat je laat leeglopen, weglegt en zodra je het nodig hebt snel even opblaast. 
Het is een levende organisatie; als je organen weghaalt, ben je die kwijt. Het kost zeker 
tien jaar om eenheden opnieuw op te bouwen en op professioneel niveau te krijgen. Als 
je aan de hoogste eisen wilt voldoen, kost het een generatie, want je moet een goed 
onderofficierenbestand opbouwen. Zij zijn de ruggengraat van de krijgsmacht. 
Defensiebeleid is lange-termijnbeleid.
Waarover bent u het meest tevreden na vier jaar ministerschap op defensie? 
Ik ben over een aantal dingen tevreden, waaronder de vredeshandhaving in NAVO- 
verband in Bosnië. De voormalig staatssecretaris en ik hebben een doelmatigheidsope
ratie in de krijgsmacht doorgevoerd, waardoor de bedrijfsvoering efficiënter is 
geworden. Nederlandse mariniers en commando's hebben een aantal oorlogsmisdadi
gers gegrepen. De vredesoperatie op Haïti was zeer geslaagd. Dat was een vergeten 
missie, maar die was zeer geslaagd.
Volgens een recente rapportage in NRC Handelsblad erkennen sommige 
militairen onvoldoende het primaat van de politiek. Hoe denkt u hierover? 
Dat heb ik niet zo ervaren. De Nederlandse krijgsmacht en officieren zijn zeer 
doordrongen van de verhouding tussen de politiek en de krijgsmacht en het primaat 
van de politiek. Als algemeen probleem bestaat dit niet. Je komt wel eens een individu 
tegen die het niet goed begrepen heeft, maar dat is een uitzondering.
Volgens de NOVIB gaat minder dan drie procent van het budget van ont
wikkelingssamenwerking naar onderwijs. Is dat niet veel te weinig gezien 
het belang van onderwijs?
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Ik weet niet of dat cijfer waar is. Ongetwijfeld is onderwijs een belangrijke sector omdat 
daarmee het vermogen van een bevolking om haar samenleving op te bouwen wordt 
vergroot. Er is een correlatie tussen het onderwijs aan meisjes en de vooruitgang in een 
land. Bij verwaarlozing van onderwijs aan meisjes groeit de welvaart weinig, zoals in 
veel islamitische landen te zien is. Met de algemene aandacht van NOVIB voor het 
onderwijs kan ik het alleen maar eens zijn.
Volgens de heer dr. M. van Tuijl, docent aan de KUB, is het van belang om 
handelsbarrières voor producten uit de derde wereld te slechten. Dit is in 
zijn ogen een effectieve vorm van ontwikkelingssamenwerking. Toch is er 
een machtige lobby die deze drempels in stand houdt.
Vrijhandel is belangrijk, maar het is geen panacee, omdat de allerzwaksten er niet van 
kunnen profiteren. Vrijhandel is met name belangrijk voor landen met concurrentie
kracht en als signaal naar opbouwende economieën om de juiste producten te leveren. 
Maar het is geen wondermiddel, want vooruitgang in Afghanistan wordt niet bepaald 
door vrijhandel maar door goed bestuur. Protectionisme in Europa is in het algemeen 
een hindernis.
Een andere drempel voor effectief inzetten van ontwikkelingsgelden is een 
falend bestuur, een thema dat u ook in Labiele Vrede aankaartte. In 
hoeverre kan de Nederlandse politiek beleid uitvoeren om deze drempel te 
slechten?
De mogelijkheden hiertoe zijn beperkt. De oorzaken van slecht bestuur zijn inheems, 
zoals politieke structuren, machtsverhoudingen en ideeën van machthebbers aldaar. 
Dat kun je niet zomaar wijzigen met geld. Het risico is groot dat men lippendienst doet 
aan beter beleid, maar dat dit feitelijk niet wortel schiet. Wat je bijdraagt van buitenaf 
kan heel doeltreffend zijn als er goed beleid is, bijvoorbeeld het oplossen van tekorten 
aan kennis. Je mag van ontwikkelingssamenwerking geen wonderen verwachten. Er 
zijn voorbeelden bekend van grote bijdragen aan slecht bestuurde landen die niets 
hebben opgelost.
Voormalig JOVD-voorzitter Arjan Toor meende dat het aantal organisaties 
dat zich met ontwikkelingssamenwerking bezighield te versnipperd was. 
Dat is waar. Minister Herfkens probeert tot criteria voor meer geconcentreerde 
samenwerking te komen: een goed beleid en bestuur, de mate van armoede in een land 
en banden met Nederland. Ik bepleit concentratie en constateer dat het kabinet daar 
aan werkt.
Cedric P. Stalpers is eindredacteur van Liberté Egalité Fraternité
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JOVD Vijftig jaar
Programma Lustrum

Vrijdag 26 februari 1999 Internationaal Seminar
13.00- 15.0015.00- 15.4516.00- 17.3017.30- 20.3020.30- 21.0021.00- 22.30

Opening en werkgroepen Pauze en verrassingTafelgesprek met mw. dr. P.C. Plooij-van Gorsel (vz.) DinerHoofdsprekerForumdiscussie met drs. G.M. de Vries (voorzitter)
Zaterdag 27 februari 1999 Lustrumcongres
11.00- 11.30 Opening lustrumcongres11.30- 12.30 Eerste ronde van drie parallelle werkgroepen
Economie: met o.a. dr. R.J.M. van Tulder (Erasmus Universiteit) en prof. drs. G. Zalm Milieu en economische groei: met o.a. mw. A. Jorritsma-LebbinkOorlog & Vrede in de 21e eeuw: met o.a. prof. dr. ir. J.J.C. Voorhoeve en dhr. M.J. Faber (Interkerkelijk Vredesberaad) (Voertaal: Engels)
12.30- 13.30 Lunch13.30- 14.30 Tweede ronde van drie parallelle werkgroepen
Normen en waarden: met o.a. mw. A.L.E.C. van der Stoel (voorzitter), mw. C. Dresselhuys (Opzij) en dr. C.J. KlopInternationale organisaties: met o.a. drs. F.W. Weisglas en dr. J.F. Abma (Amnesty International) (Voertaal: Engels)Het Nederlandse politieke stelsel in de volgende eeuw: met o.a. drs. J.J. van Aartsen
14.30- 14.45 Pauze14.45-15.45 Derde ronde van drie parallelle werkgroepen
Internationale mobiliteit, immigratie en ontwikkelingssamenwerking: met o.a. mr. J.G.C. Wiebenga (voorzitter), dhr. J. Maaten (voorzitter), dhr. M. van den Berg (Novib) en dr. J. de Milliano (Voertaal: Engels)De multiculturele samenleving van de 21e eeuw: met o.a. dhr. E. van ThijnKunst en cultuur in de volgende eeuw: met o.a. dhr. G. J. Wolffensperger, mw. H. D'Anconaen dhr. T. Muislaar (Toneelgroep Amsterdam)
16.15-17.15 Receptie18.00- 21.00 Galadiner22.00- 03.00 Feest
Zondag 28 februari 1999 Lustrumcongres
09.30- 11.30 Ochtendprogramma11.30- 13.00 Lunch/brunch
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13.00- 16.00 VN Rollenspel, 'Politiek Café'
16.00- 17.00 Afsluitende borrel
Voor meer informatie over het lustrum kijkje op Internet: http://www.jovd.nl/lustrum. 
Informatie kun je ook krijgen via e-mail: jovd50@freemail.nl of via het Algemeen 
Secretariaat van de JOVD: 070-3622433. Met onderstaand formulier kan je je inschrijven 
voor het X JOVD-lustrum op 26 t/m 28 februari 1999. Stuur de bon naar het Algemeen 
Secretariaat: Herengracht 38a 2511 EJ Den Haag.

Hierbij geef ik me op voor het JOVD lustrumcongres, mijn gegevens zijn:
Voornaam:........................................Initialen:................................
Achternaam:.................................. Tussenvoegsels:......................
Straatnaam:...................................................................................
Straatnummer:......................Toevoeging:.....................................
Postcode:............................... Plaatsnaam.....................................
Telefoonnummer:...........................................................................
E-mail-adres:..................................................................................
Rekeningnummer:.........................................................................
Afdeling:........................................................................................
Handtekening:...............................................................................
Ja, ik wil via e-mail op de hoogte gehouden worden van alle lustrum-nieuwtjes Ik kies het volgende arrangement:O Arrangementsprijs met zaterdag- en zondagprogramma, congresboek, 2x lunch,diner, feest en overnachting in 2 persoonskamer fl. 150,00 (boven reserveringsnum- mer 200 fl. 200,00)O Vrijdagprogramma inclusief buffet en overnachting in jeugdherberg fl. 75,00O Vrijdagprogramma inclusief buffet, maar zonder overnachting fl. 40,00O Alternatief programma op zondagmorgenO Congresboek fl. 10,000  Zaterdagprogramma met congresboek, lunch en diner fl. 77,50 
De kleine lettertjesVia de opgavebon kun je je opgeven voor het lustrum. Prijswijzigingen voorbehouden. Als je reserveringsnummer onder 200 is, krijg je een korting van fl. 50,00 op de arrangementsprijs, je betaalt dan geen fl. 200,00 maar slechts fl. 150,00. Op aparte onderdelen krijg je geen korting. Nadat we je een bevestigingsbrief hebben gestuurd, verzoeken we je zo spoedig mogelijk (uiterlijk voor 1 januari 1999) het totaalbedrag over te maken op rekening 316080284 t.n.v. JOVD inzake Lustrum o.v.v. van het reserveringsnummer. Indien je voor1 februari 1999 afzegt, wordt het gehele bedrag, minus fl. 10,00 teruggestort. Na deze datum ben je het gehele bedrag verschuldigd.
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